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1 Samenvatting Acacialaan 7 Doorn 
    

De betrokken partijen en data 

1. De stomerij is in 1977 begonnen met haar activiteiten, T.W.J. v Boordt heeft dan al chemi-

sche stomerijen in Veenendaal, Wageningen, Tiel, Zeist, Driebergen en Elst. Een jaar later 

ontvangt de stomerij van de gemeente Doorn de Hinderwetvergunning. 

2. In 1988 laat T.W.J. van Boordt een bodemonderzoek uitvoeren door TNO, Er wordt dan al 

gesproken van ernstige verontreiniging in de grond. Vanaf dat moment wist T.W.J. van 

Boordt van de aanwezigheid van een bodemverontreiniging. 

3. In 1999 voerde TNO wederom een bodemonderzoek uit en stelde een Plan van Aanpak 

op. Er werd vastgesteld dat het gaat om een ernstige bodemverontreiniging. Voor zover 

bekend zijn de risico’s voor mens en milieu niet formeel vastgesteld, maar op basis van de 

metingen kunnen risico’s verwacht worden.  

4. De Provincie Utrecht stelt sinds 2001 bekend te zijn geweest met de situatie en het TNO 

rapport uit 1999 in copy kreeg in 2002. Mogelijk wist de Provincie al in 1999 er van omdat ze 

het TNO onderzoek uit 1999 financieel sponsorde (bron overeenkomst van financiering tus-

sen Provincie Utrecht en stomerij van T.W.J. v Boordt van 19 juli 2004).  

5. Vanaf 2002 tot 2012 is er geen vervolgactie op de geconstateerde bodemverontreiniging 

geweest. In 2012 neemt de opgerichte Bosatex actie en laat bodemonderzoek uitvoeren 

op de locatie. 

6. In 2009 hevelt T.W.J. van Boordt zijn pand en grond over aan zijn vrouw (eigendomsover-

dracht), T.W.J. v Boordt krijgt het levenslange vruchtgebruik. 

7. Eind 2012 doet Bosatex een eerste grond- en luchtmeting in Acacialaan 5, hieruit komen 

waarden rond de norm. Bijna 1,5 jaar later worden pas vervolgmetingen uitgevoerd. Op 

perceel Acacialaan 5 komen norm overschrijdingen naar boven van 13 keer voor binnen-

lucht, 10 keer voor drinkwater en 1700 keer voor grondwater. 

8. Onbekend is wanneer de gemeente Doorn cq. Utrechtse Heuvelrug op de hoogte is ge-

bracht (en door wie) van de bodemverontreiniging, dit terwijl de gemeente als handhaver 

optreedt en haar eerste bedrijfsbezoek doet in 1989. Op 18 december 2001 tracht de ge-

meente de bodemonderzoeken te achterhalen. Het is niet bekend of de gemeente daar-

in is geslaagd. 

    

Waarschijnlijke oorzaken PER verontreiniging 

1. Met grote waarschijnlijkheid is de verontreiniging in de bodem geïntroduceerd door het 

lozen van PER-residu in een of meerdere zinkputten in de steeg tussen Acacialaan 5 en 7. 

Ook is er PER-residu geloosd in een gres of eterniet rioolbuis (via een gat tegen de oostelij-

ke gevel van Acacialaan 5), welk riool onder Acacialaan 5 door loopt en vervolgens ein-

digt in een verzamelput aan de westzijde van de woning. Hierdoor is ook PER onder de 

woning van Acacialaan 5 en naast de woning gestroomd en gelekt in de grond (het bre-

de introductie pad zoals blijkt uit de verontreinigingssituatie in het grondwater). Rond dit in-

troductie pad zijn zeer hoge concentraties PER gemeten in de grond en in het grondwa-

ter. 

2. Een tweede introductiepunt kan op basis van het verspreidingspatroon van de verontrei-

nigingen in de grond worden aangewezen ter plaatse van de openbare weg (trottoirs) 

aan weerszijde van de Acacialaan, ter hoogte van Acacialaan 7. Introductie kan hier 

hebben plaatsgevonden door het plaatsen van destillaat afval van de stomerij langs de 

straat (bron nader onderzoek en saneringplan, p. 30).  

3. Naast de bovenstaande oorzaken zijn er hoogst waarschijnlijk ook nog andere oorzaken 

geweest die ook voor enige mate van verontreiniging hebben gezorgd: 

A. Lekkende machine(s), lekbak ontbrak tot 1994, in 2001 werden grote lekkages gecon-

stateerd; 

B. Lekkende huisaansluitingen op de hoofdriolering (in elk geval voor 1979 toen het oude 

en slechte hoofdriool vervangen is door nieuw), Het in 1979 aangelegde hoofdriool kan 

daarmee niet als introductiebron voor de verontreiniging beschouwd worden; 

C. Lekkende voorraad PER vaten bij de stomerij; 

D. Lekkende vaten PER-residu voor afvoer (ophalen) op het trottoir. 
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4. In 2002 is het kerngebied van de verontreiniging verplaatst onder invloed van een bouw-

put-bemaling voor de parkeerkelder onder de ING-bank aan Plein 1923 nummer 8-16. De 

verontreiniging was op dat moment in de bodem aanwezig, maar kan later nog zijn toe-

genomen. 

5. De hypothese (uit eerder bodemonderzoeken) dat sprake zou zijn van een historisch geval 

van bodemverontreiniging is niet aannemelijk. De (volgens het nader en saneringsonder-

zoek) in 2013 geroken PER lucht (ook vastgelegd in een controleverslag op 9 september 

2014) in de zinkput, de hoge gehalten in de minder diepe bodemlagen boven de heer-

sende grondwaterspiegel en het verspreidingspatroon in het grondwater (de hoogste 

concentraties bevinden zich op een afstand van slechts enkele tientallen meters van het 

punt van introductie) wijzen op een recente introductie van verontreiniging, na 1987. Er is 

dus op zijn minst sprake is van een gemengd geval. Beter inzicht in de opbouw van de 

verontreiniging per 0,5 meter in de kern, de fysieke situatie ter hoogte van de zinkput en 

het verspreidingspatroon in het grondwater kunnen meer inzicht bieden ter zake van de 

veroorzakingsperiode. 

6. De bodemonderzoeken in 1988 en 1999 door TNO zijn naar huidige richtlijnen en inzichten 

niet goed uitgevoerd. De bodemonderzoeken die sinds 2012 in opdracht van Bosatex zijn 

uitgevoerd vertonen belangrijke tekortkomingen, zoals het ontbreken van het voorge-

schreven vooronderzoek op uitgebreid niveau conform NEN-5725. Door het ontbreken van 

een vooronderzoek is geen gericht onderzoek naar de oorzaak en bron van de verontrei-

niging uitgevoerd. Bovendien zijn kritische afwijkingen in het veldwerk niet gedocumen-

teerd. Hierdoor zijn waarschijnlijk te lage waarden gemeten en is de omvang van de ver-

ontreiniging niet in voldoende mate bepaald. Vanwege de tekortkomingen in het onder-

zoek kunnen geen conclusies worden getrokken over een eventuele trendontwikkeling. 

7. In de rioolinspectie die in 2014 is uitgevoerd door Teeuwissen ontbreekt cruciale informatie 

omtrent de aanwezige zinkputten. Duidelijk is dat deze putten wel zijn geïnspecteerd, ech-

ter de verzamelde gegevens zijn niet in de rapportage opgenomen. 

8. Tijdens bijna alle milieu inspecties (vanaf 1998 tot heden) is frequent geconstateerd dat 

zaken niet goed waren geregeld of ontbraken. Structureel terugkerende tekortkomingen 

waren: PER niet in lekbakken en afgesloten ruimtes geplaatst, administratie (bv. PER aan- 

en afvoer) niet aanwezig of onvolledig, afvoer van PER dampen niet goed (daardoor te 

hoge waardes in lucht (in steeg) en bovenwoning), lekkage aan machine e.d. Tijdens de 

milieu inspecties is geen aandacht besteed aan bodemverontreiniging. Waar dit wel werd 

gedaan, is aangegeven dat geen sprake was verontreiniging van de bodem, terwijl daar-

omtrent bij T.W.J. van Boordt al bekend was dat verontreiniging al in 1988 en opnieuw in 

1999 was geconstateerd. 

    

Overige bevindingen 

1. De door BK bij de provincie Utrecht, via de Provincie Utrecht bij de RUD, bij de gemeente 

en bij de afvalverwerkers opgevraagde informatie is ten dele of in het geheel niet ver-

strekt. 

2. Door de RUD zijn belangrijke stukken (zoals een ingediend plan van aanpak voor de 

grondsanering en verwijdering van de zinkputten in de steef tussen Acacialaan 5 en 7) niet 

direct gecommuniceerd met de belanghebbende omwonenden. 

3. De opgelegde Tijdelijke Beschermings Maatregelen (TBM’s) ten aanzien van het op korte 

termijn verwijderen van de zinkputten betekent concreet het verwijderen van bewijs rond 

de oorzaak van de verontreiniging.  

4. Belangrijke gegevens zoals de bouwvergunning voor de ING-bank aan het Plein 1923 

nummer 8-16, de lozingsvergunning voor de onttrekking op dat perceel  en een verken-

nend bodemonderzoek op dat perceel zijn niet te traceren via bodemloket, de provincia-

le website en de gemeente.  

5. Op dit moment 4-11-2014 is nog een aanvullend nader bodemonderzoek in opdracht van 

Bosatex in uitvoering waarvan de resultaten slechts beperkt bekend zijn.  

6. Gezien bovenstaande is onvoldoende bekend omtrent de aard en omvang van het geval 

van bodemverontreiniging en kan een goed saneringsplan op dit moment niet worden 

opgesteld. 

    

    

    

        



BK Bodem 

pagina 6 van 46 

 

Acacialaan 7 e.o. te Doorn 

Rapportage vooronderzoek | 143740 | 10 november 2014 

 

Actiepunten 

1. Ontbrekende historische informatie, met name de bouwvergunningen uit de periode voor 

1930  ontvangen en verwerken. Aanvullend vooronderzoek doen. 

2. Ontbrekende bodemgegevens verzamelen, met name het oriënterend bodemonderzoek 

Plein 1923 nummer 14, opgesteld door  De Straat in 2000 en het waarschijnlijk opgestelde 

bemalingsplan voor de grondwateronttrekking aan Plein 1923 nummer 8-14. Deze gege-

vens dienen te worden geïntegreerd in het rapport. 

3. Onderzoek voor mogelijkheid tot directe sluiting van de stomerij aan de Acacialaan 7. 

4. Onderzoek in de administratie van de aankoop van PER en afvoer van PER-residu vanaf 

1977 tot heden over alle chemische stomerijen van T.W.J. van Boordt om vast te stellen of 

er PER geloosd kan zijn (dit in verband met besparen op afvoerkosten). 

5. Onderzoek waarom  T.W.J. van Boordt in 2009 zijn eigendommen heeft getransporteerd. 

Mogelijk houdt dit verband met verwachte claims. 
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2 Inleiding 
In opdracht van Familie Smit te Doorn heeft BK Bodem B.V. (BK) in oktober 2014 een milieu-

kundig vooronderzoek / historisch onderzoek uitgevoerd voor de locatie Acacialaan 7 e.o. te 

Doorn. Het vooronderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een geconstateerd geval van 

ernstige bodemverontreiniging met oplosproducten in de grond en in het grondwater.  

 

Het doel van het vooronderzoek is het zo mogelijk vaststellen van de historische ontwikkeling 

van het wasserijbedrijf aan Acacialaan 7 te Doorn in het kader van de bodemverontreiniging, 

geval UT031500040.  

De aanleiding voor het onderzoek wordt gevormd door de geconstateerde verontreinigin-

gen, de afgegeven beschikking ernst en spoedeisendheid en de beschikking als historisch 

geval van bodemverontreiniging (wat gevolgen kan hebben voor de omvang van de nog uit 

te voeren sanering). 

 

Onafhankelijkheid 

In deze context verklaart BK dat zij tot de opdrachtgever in geen andere relatie staat dan die 

van opdrachtnemer - opdrachtgever.  

2.1 Uitgangspunten van het bodemonderzoek 

Hieronder zijn de uitgangspunten van het vooronderzoek genoemd. 

• Het vooronderzoek moet voldoen aan de Nederlandse Norm 5725 "Bodem - Landbodem 

- Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek” 

(NEN 5725 uit 2009). 

2.2 Indeling van de rapportage 

Het voorliggende rapport is als volgt opgebouwd: 

� In hoofdstuk 2 zijn de opzet van het onderzoek en de geraadpleegde bronnen weergege-

ven; 

� In hoofdstuk 3 is de historie van de onderzoekslocatie weergegeven; 

� In hoofdstuk 4 zijn de reeds uitgevoerde bodemonderzoeken, binnenlucht onderzoeken en 

rioolinspecties samengevat; 

� In hoofdstuk 5 zijn gegevens uit de locatie-inspecties opgenomen. 

� In hoofdstuk 6 de samenvattende resultaten van het historisch vooronderzoek weergege-

ven. 

 

In het rapport zijn in bijlage 1 situatietekeningen toegevoegd.  

Bijlage 2 bestaat uit een feitenrelaas met een chronologische opsomming van de in de bron-

nen aangetroffen feiten. 
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3 Vooronderzoek 
Het uitgebreide vooronderzoek heeft zich gericht op de onderzoekslocatie en de direct hier-

aan grenzende percelen. Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5725.  

 

Een belangrijke vraag die met het vooronderzoek beantwoord dient te worden is in hoeverre 

alle, van bodemverontreiniging verdachte activiteiten, daadwerkelijk in beeld zijn gebracht. 

De centrale onderzoeksvraag is onderverdeeld in de volgende deelvragen: 

 

� Welke Hinderwet-, WM- en Omgevingsvergunningen zijn (in het verleden) afgegeven voor 

deze en de voorgaande inrichting(en)? 

� Welke machines zijn in welke periode ten behoeve van het reinigingsproces toegepast? 

� Welke meldingen (calamiteiten en dergelijke) en handhavingsacties zijn met betrekking tot 

deze inrichting te achterhalen? 

� Welke gegevens zijn beschikbaar over de aanwezige riolering/drinkwaterleidingen (hoofd-

leiding en transportleiding) en de vervanging daarvan? 

� Welke gegevens zijn beschikbaar in relatie tot aangelegde zakputten (soms ten onrechte 

aangeduid als septic tanks) ? 

� Welke betrokkenen kunnen middels een interview nog extra informatie aanleveren? 

� Welke bodemonderzoeksrapporten zijn beschikbaar in relatie tot deze locatie en/of het 

geval van bodemverontreiniging, wie waren de verschillende opdrachtgevers, wat zijn op 

hoofdlijnen de conclusies en welke instanties waren op de hoogte van deze conclusies? 

3.1 Geraadpleegde bronnen  

Ten behoeve van het onderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

 

Gemeente Utrechtse Heuvelrug 

Bij Gemeente Utrechtse Heuvelrug (voorheen Doorn) zijn bij de afdeling Vergunning en Hand-

having de relevante bouwdossiers en rioleringstekeningen opgevraagd. Op het moment van 

het schrijven van deze conceptrapportage op 4-11-2014 zijn de oudste dossiers vóór 1934 nog 

niet door Gemeente aangeleverd. Bij het opstellen van de definitieve rapportage zullen ook 

deze gegevens nog worden verwerkt.  

 

Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht 

In het Regionaal Historisch Centrum bevinden zich diverse archieven van de voormalige ge-

meente Doorn. Hier zijn voor de onderzoekslocatie relevante Hinderwetvergunningen, sloop-

vergunningen en de dossiers inzake riolering en wegenonderhoud ingezien en verwerkt. De 

bouwdossiers bevinden zich bij Gemeente Utrechtse Heuvelrug.  

 

Omgevingsdienst Regio Utrecht (Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht)/Provincie Utrecht 

Hiervan zijn de gegevens met betrekking tot de lopende vergunningen, milieucontroles en 

bodemonderzoeken verwerkt.  

 

Interviews 

Met de heer T. de Leeuwe, voormalig exploitant van de stomerij aan de Acacialaan 7 te 

Doorn in de periode 1995-1998, is een telefonisch interview gehouden. Daarnaast is er ook 

door de direct omwonenden informatie aangeleverd. 
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3.2 Bouwdossiers 

Alle bouwdossiers van de voormalige Gemeente Doorn en de huidige Gemeente Utrechtse 

Heuvelrug bevinden zich niet in het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht te Wijk bij 

Duurstede, maar bij Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Deze informatie is tijdens een bezoek 

aan het streekarchief op 24 oktober 2014 gebleken. Daarop volgend is bij Gemeente Utrecht-

se Heuvelrug door mevrouw Van Riel een schriftelijk verzoek ingediend voor inzage van de 

bouwdossiers van Acacialaan 5 tot en met 11. Op 27 oktober 2014 is de status bij Gemeente 

nagevraagd. De Gemeente kon de dossiers niet voor 30 oktober 2014 aanleveren omdat ze 

elders zijn opgeslagen. Op 31 oktober is een aantal bouwdossiers bij de Gemeente ingezien.  

 

De dossier blijken volgens een schrijven dat op de beschikbaar gestelde dossiers werd aange-

troffen al op 1-10-2014 door een onbekende te zijn opgevraagd uit het archief.  

Daarbij is specifiek gevraagd naar vergunningen betreffende “infiltratieputten” Acacialaan 7-

9.  

 

De volgende dossiers zijn geraadpleegd:  

261/281-304, 261/393-410, 261/522-597, 261/711-728, 261/1231-1244, 261/1374-1387, 261/2709-

2718, 261/3945-3957, 261/4222-4236, 261/4621-4632, 261/5345-5353, 261/5731-5744, 261/7306-

7320, 261/7504-7513, 261/8131-8140, 261/8485-8491, 261-7856-7859, 261-8561-8571, 2970-2981. 

 

De volgende dossiers bleken voor het onderzoek relevant: 282, 284284284284, 552552552552, 553, 560, 712712712712, 713713713713, 

714714714714, 1231, 1233, 1374137413741374, 2709270927092709, 2971297129712971, 3946, 3947394739473947, 4627462746274627, 4628, 5345, 5346534653465346, 5731, 7307, 7506, 7858785878587858, 

8138. De vet gedrukte nummers zijn naar aanleiding van het verzoek van 1-10-2014 door een 

ander onderzoeksbureau ingezien. 

 

De bouwdossiers uit de periode van vóór 1934 ontbraken echter. Er is op 31-10-2014 direct een 

nieuwe aanvraag gedaan voor inzage van deze bouwdossiers met behulp van de inventaris 

van de bouwdossiers van de gemeente Doorn 1905-1934 uit het Regionaal Historisch Centrum 

Zuidoost Utrecht. Deze zijn op het moment van dit schrijven nog niet door de gemeente aan-

geleverd en zijn om die reden niet geraadpleegd.  

Zeer beperkte informatie omtrent de bouwgeschiedenis is ontleend aan tekeningen uit ande-

re dossiers, zoals het Hinderwetdossier voor Acacialaan 9, de slagerij en slachterij van Oudijk. 

 

Vanwege een hernummering van de Van Bennekomweg bevat een aantal archiefstukken 

op dit moment verwijzingen naar voormalige adressen. De oude adressen Van Bennekom-

weg 2 en 4 zijn tegenwoordig te plaatsen aan het Plein 1923. 

Enkele adressen aan de Acacialaan 1-3 zijn hernummerd in Plein 1923, nummers 2-6. 

3.3 Hinderwetdossiers 

De volgende Hinderwet / Milieudossiers zijn geraadpleegd bij het Regionaal Historisch Cen-

trum Zuidoost Utrecht in Wijk bij Duurstede: 

• Hinderwetvergunning Acacialaan 7 (oprichten van een chemische wasserij); 

• Hinderwetvergunning Acacialaan 9 (oprichten van een slachterij); 

• Hinderwetvergunning Acacialaan 9 (revisie vanwege bijplaatsing van twee motoren). 
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4 Historie 

4.1 Inleiding 

In deze paragraaf worden de volgende deelvragen behandeld: 

� Welke Hinderwet-, WM- en Omgevingsvergunningen zijn afgegeven voor deze en de 

voorgaande inrichting(en)? 

� Welke meldingen (calamiteiten en dergelijke) en handhavingsacties zijn met betrekking tot 

deze inrichting te achterhalen? 

4.1.1 Vergunningssituatie stomerij 

Vlak voordat de chemische wasserij zich in het pand Acacialaan 7 vestigde, was het pand 

bewoond door D. Straub-Breedveld en in eigendom bij aannemersbedrijf voorheen Firma G. 

Boeschoten, die zijn aannemersbedrijf op Acacialaan 5 had.  

 

 
Afbeelding 1: Acacialaan 7-9 rond 1908, (fotokopie van een ongedateerde foto in bouwdossier 4627). 

 

Op de bovenstaande foto is links de loods met opschrift (elektrische zagerij en schaverij) van 

aannemersbedrijf Boeschoten zichtbaar en rechts van het midden het pand Acacialaan 7-9 

en Acacialaan 11 (bouw 1908). Acacialaan 5 was nog niet gebouwd, de foto dateert dus uit 

de periode tussen 1908 en 1931. 

 

Aan de Acacialaan 7 was eerder een bakker en een metaalhandel gevestigd (bron: nader 

onderzoek en saneringsonderzoek Bioclear). Van deze metaalhandel en bakker zijn geen 

Hinderwetvergunningen of iets dergelijks aangetroffen. De bakker wordt in 1938 genoemd in 

een Hinderwetvergunning (verleend voor de slagerij aan Acacialaan 9) als bedrijfsactiviteit 

op nr 7. De metaalhandel betreft waarschijnlijk een handel in automaterialen (zie onder). 

 

Volgens een bouwvergunning voor het aanbrengen van een lichtreclame op de gevel van 

Acacialaan 7, uit januari 1973 was op dat moment een handel in automaterialen van  

A. de Loor en zn. In het pand gevestigd. Dit bedrijf stond bekend onder de naam  

“Autoshop de Eend” (bouwvergunning 3947). 
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Afbeelding 2: Acacialaan 7 in 1973. 

 

De volgende vergunningen c.q. meldingen zijn van de stomerij aan de Acacialaan 7 bekend:  

� Hinderwetvergunning 1977-1991; 

� Kennisgeving van lozingen op de riolering door bedrijven 1991; 

� AMvB-Melding/Kennisgevingsformulier Besluit chemische wasserijen Hinderwet 1991-2008; 

� Melding in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Acti-

viteitenbesluit) 2008-heden. 

    

Hieronder wordt de vergunningssituatie nader besproken.        

    

Hinderwetvergunning 

Op 27 januari 1977 staat in de lokale krant De Kaap het volgende bericht: 

“Filiaal van Boordt in Doorn 
Dat goede service en het leveren van kwaliteitsproducten de basis vormen voor succes, be-
wijst de opening van het 7de filiaal van Van Boordt’s Stomerij (om de oude vertrouwde term te 
gebruiken). 
Aan de filialen in Veenendaal, Wageningen, Tiel, Zeist, Driebergen en Elst, is nu aan de Aca-
cialaan nummer 7 een inrichting tot chemische reinigen toegevoegd.  
De aldaar gepleegde verbouwing heeft de totstandkoming van een modern bedrijf, gesto-
ken in een fleurig jasje, verwezenlijkt. 
Naast chemisch reinigen, worden ook (desgewenst) reparaties aan ritssluitingen verricht, ter-
wijl de afdeling stoppage de gevolgen van ongelukjes vrijwel onzichtbaar maakt. 
Machines van de modernste soort zorgen voor chemisch reinigen, gewoon- en modelpersen.  
Voor succesvol reinigen is het nodig dat bekend is, wat de oorzaak van de vlekken was. Me-
dedeling daarvan is belangrijk voor de aard van de behandeling.  
Nota nemen van merken in de kledingstukken aangebracht (bijv de letter P) maakt het de 
vakman eveneens mogelijk tot een goed resultaat te komen.  
Gezien de resultaten van dit bedrijf in de elders gevestigde filialen geeft de zekerheid van 
een goede behandeling, de 1 uur service schept bovendien de mogelijkheid van snelle hulp 
waar die geboden is.  
De openingsreclame “elke tweede kledingstuk gereinigd voor de halve prijs” is nog korte tijd 
geldig. 
Van Boordt, succes gewenst met dit filiaal, daarnaast , U ook, want hij is nodig, Van Boordt 
zorgt dat u er netjes bij loopt.”  
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Twee weken later, op 11 februari 1977, dient Prestonette B.V. (T.W.J. van Boordt) een aan-

vraag in bij de Gemeente Doorn voor het verkrijgen van een Hinderwetvergunning voor het 

oprichten van het betreffende textielveredelingswinkelbedrijf. De bedrijfsactiviteiten worden 

omschreven als het reinigen en afwerken van kleding van derden (kostuums-mantels-

japonnen et cetera). De direct omwonenden van Acacialaan 11 en 13 tekenen bezwaar aan 

tegen het verlenen van deze Hinderwetvergunning vanwege de kans op luchtverontreiniging 

en (geluids)overlast. De bewoners van Acacialaan 13 geven aan dat toen het bedrijf afgelo-

pen zomer in werking was, de reuk van chloorstoffen en – dampen duidelijk te merken was.  

Naar aanleiding van het bezwaar worden door Gemeente Doorn extra voorwaarden aan de 

te verlenen Hinderwetvergunning verbonden, zoals onder meer:  

� De reinigingsmachine moet zijn geplaatst op een betonfundatie, welke rondom geheel is 

vrijgehouden van vloeren, muren en funderingen van het gebouw; 

� De uit de reinigingsmachine vrijkomende dampen moeten worden afgevoerd door een 

gasdichte leiding, welke reikt tot tenminste 2 meter boven de hoogste daklijn van de in-

richting; 

� De uit de reinigingsmachine afgevoerde dampen mogen niet meer dan 240 mg per 

chloor m³ bevatten.  

 

Uit advertenties in De Kaap (1977) en de Wijksche Courant (1991) blijkt dat de opleiding van 

filiaalleiders en medewerkers in het eigen filiaal plaatsvond. In de advertenties werd erop 

gewezen dat ervaring in het vak niet noodzakelijk was. 

 

Op 7 augustus 1978 werd de Hinderwetvergunning daadwerkelijk aan Prestonette BV ver-

leend, bijna een jaar nadat de stomerij al in bedrijf was. In de vergunning is aangegeven wel-

ke grondstoffen per auto worden aangevoerd, te weten: 

� Maximaal 25 kg Perchloorethylene (reinigingsvloeistof / tetrachloorethyleen of perchloor-

ethyleen); 

� Maximaal 10 liter Benzapon V.D.S.  (reinigingsversterker); 

� Maximaal 10 liter Benzapon V.D.E. (detacheermiddel om vlekken uit de kleding te verwij-

deren); 

� Maximaal 10 liter Benzapon V.D.F. detacheermiddel; 

� Maximaal 25 liter Zeep; 

� Maximaal 25 liter Waterdicht;  

� Maximaal 25 liter Appret (lijmachtige materiaal dat wordt gebruikt om poriën te dichten in 

oppervlakken als textiel). 

 

Verder werd aangegeven dat het afvalwater alleen koelwater bevat en dat de af te voeren 

lucht van de chemische reinigingsinstallatie ca. 56 gram Perchloor per m³ af te voeren lucht 

bevat. Dit laatste betreft meer dan het dubbele dan dat er in de voorschriften staat.  

 

De “Spencer Minor”machine voor chemische reiniging stond opgesteld in de voorzijde van 

het pand Acacialaan 7. De vloer onder de machine was beton, terwijl elders een houten 

vloer lag. 
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 afbeelding 3: fragment aanvraag Hinderwettekening 1977 met reiningsmachine bij 1. 

 

Kennisgeving van lozingen op de riolering door bedrijven  

In 1991 dient Prestonette BV het ‘Formulier voor kennisgeving van lozingen op de riolering door 

bedrijven en instellingen, gemeente Doorn’ in bij de gemeente Doorn. 

Op het formulier vermeldt Prestonette BV dat de volgende hoeveelheden water per jaar op 

het gemeenteriool wordt geloosd:  

� Afvalwater 100 m³/per jaar; 

� Koelwater 2300 m³/per jaar. 

 

Daarnaast wordt aangegeven dat er geen voorzieningen zijn aangebracht om het afvalwa-

ter te zuiveren. Volgens Prestonette BV komen er geen afvalstoffen, zoals bijvoorbeeld oplos-

middelen, als verontreiniging in het afvalwater terecht.  

 

Gemeente Doorn verbindt vervolgens aan deze kennisgeving de volgende voorschriften: 

1. Het is verboden op de riolering op enigerlei wijze afvalwater te lozen dat door samenstel-

ling, eigenschappen of hoeveelheid: 

a. Gevaar, schade of hinder kan opleveren voor de riolering, dan wel de goede wer-

king daarvan, of voor de daarop aangeslotenen; 

b. Gevaar, schade of hinder kan opleveren voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie of 

enig ander werk dat de waterbeheerder in beheer heeft en waarop de riolering is 

aangesloten of voor de goede werking daarvan; 

c. Een nadelige invloed kan hebben op de verwerking van het uit het riool te verwijde-

ren slib; 

d. Schadelijk of verontreinigend kan zijn voor het ontvangende oppervlaktewater. 

 

2. Het is verboden op het regenwaterriool op enigerlei wijze ander afvalwater te lozen dan 

niet verontreinigd regenwater en bij uitzondering drainagewater en niet verontreinigd 

koelwater. 

3. Het is verboden op de riolering afvalwater te lozen: 

a. Met een temperatuur van meer dan 30 graden 
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b. Met een pH lager dan 6.5 of hoger dan 8.5 bij een zogenaamd etmaalmonster, resp. 

10 bij een zogenaamd steekmonster (piekwaarde), alsmede zuren en basen die niet 

in water zijn opgelost 

c. Met stoffen die verstopping of beschadiging van de riolering of daarmee verbonden 

installaties kunnen veroorzaken 

d. Met stoffen die brand- of explosiegevaar kunnen veroorzaken 

e. Met stoffen die stankoverlast kunnen veroorzaken. 

 

4. Reinigingsmiddelen voor textiel, alsmede het residu dat ontstaat bij het terugwinnen (des-

tilleren) daarvan mogen niet worden geloosd. 

 
afbeelding 4: tekening van de inrichting revisie 1992. 

 

AMvB-Melding/Kennisgevingsformulier Besluit chemische wasserijen Hinderwet  

Ook de AMvB-Melding/Kennisgevingsformulier Besluit chemische wasserijen Hinderwet van 

Prestonette BV betreffende het van toepassing worden van het Besluit chemische wasserijen 

Hinderwet op een reeds opgerichte chemische wasserij wordt in 1991 ingediend. Bij een con-

trole, enkele weken later, wordt geconstateerd dat: 

• 800 à 1000 kg destillatieresidu volgens de afgiftebonnen naar een erkend afvalverwer-

kingsbedrijf, Senzora te Deventer gaat; 

• de reinigingsmachine niet is voorzien van een diepkoelsysteem, door welk systeem de 

concentratie PER boven pas gelost textiel niet meer bedraagt dan 343 mg/m³; 

• de uitmonding van de ontluchtingsleiding ( 1 meter boven de hoogste daklijn) niet in orde 

is; 

• er geen emissiebeperkende voorziening (dubbel waterslot, actief koolfilter) in de ontluch-

tingsleiding aanwezig is; 

• de opslag van PER in goed gesloten metalen vaten (maximaal 200 l) of in kunststof of in 

metalen cans (maximaal 25 l) in orde is; 

• de inhoud van de opvangbak opslag PER, die ten minste gelijk aan inhoud van vaten en 

cans moet zijn, niet in orde is; 
• de opvangbak niet hittebestendig, onbrandbaar, voldoende sterk, vloeistofdicht en be-

stand tegen inwerking is; 

• de opvangbak beschermd is tegen inregenen; 

• de opvang van verontreinigd water uit de waterafscheider van de reinigingsmachi-

ne/koolfilter in een doorzichtige can niet in orde is;  

• het contactwater (van destillatie) niet direct op riolering wordt geloosd (in orde); 

• er geen reinigingsvloeistof op het riool wordt geloosd. 

Aan de punten die niet in orde zijn, worden – voor zover bekend – geen acties verbonden.  
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afbeelding 5: tekening van de inrichting revisie 2008. 

 

Melding in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 

(Activiteitenbesluit) 

In september 2009 is een nieuwe Melding in het kader van het Besluit algemene regels voor 

inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) van de Stomerij van T.W.J. v Boordt aan de 

Acacialaan 7 in Doorn gedaan. Met de indiening van de melding wordt voldaan aan de in 

het Activiteitenbesluit aangegeven wettelijke meldingsplicht. 

In dezelfde maand draagt T.W.J. van Boordt via een kadastrale akte het eigendom van het 

winkel-woonhuis met ondergrond, erf en tuin en verder aan- en toebehoren, staande en ge-

legen aan de Acacialaan 7-9, over aan zijn echtgenote Micheline Marie Artinian. Hij krijgt het 

levenslang recht van vruchtgebruik ervan.  

4.2 Bedrijfscontroles 

Tien jaar na verlening van de Hinderwetvergunning, in 1988 vond er voor het eerst een be-

drijfscontrole plaats in het kader van het Regionaal Projekt Toezicht Wet chemische afvalstof-

fen in Zuid-Oost Utrecht.  

De heer T.W.J. van Boordt meldde aan de controleurs dat de resten perchloorethyleen via het 

hoofdkantoor in Wijk bij Duurstede werden afgevoerd en dat het verontreinigd filterpoeder of 

Perchloorslib naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf, Senzora te Deventer gaat.  

De afgiftebonnen waren niet aanwezig in het pand aan de Acacialaan,  maar bevonden 

zich volgens mededeling op het hoofdkantoor. De vrachtbrieven van Senzora, die T.W.J. van 

Boordt alsnog diende aan te leveren, werden pas in 1990 door hem aangeleverd. De eerste 

vrachtbrief is in juni 1989 opgesteld.  

 

Vanaf 1989 vonden er regelmatig bedrijfscontroles plaats. In mei 1989 werd door de gemeen-

te Doorn een controle in het kader van de Hinderwet uitgevoerd. Geconstateerd werd dat in 

het bedrijf op dat moment aan grondstoffen aanwezig waren: 

� 80 liter zeep 

� 10 liter vat onder druk (zeep) 

� Ca. 200 liter Perchloorethyleen 

� Ca. 200 liter Opslag chemisch condenswater  

� Ca. 20 liter Alkatreat gevarenklasse 8/32 vgl bij compressor (middel dat de zuurgraad van 

warm/heet water stabiliseert) 

� Ca. 5 liter Acidum Sulfurosum 5-6 % So₂ 

  

De aangetoonde hoeveelheden waren in vergelijking met de hoeveelheden die in de Hin-

derwetvergunning van 1978 werden genoemd, toegenomen. Van Boordt Prestonette BV 

werd naar aanleiding van deze controle verzocht binnen een maand een nieuwe aanvraag 
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voor een Hinderwetvergunning in te dienen bij de gemeente Doorn. In juli 1989 herinnerde de 

gemeente Doorn Van Boordt Prestonette BV er aan dat zij de concept-aanvraag voor een 

nieuwe Hinderwetvergunning nog steeds niet hadden ontvangen. Weer een maand later, in 

augustus meldde de gemeente aan Van Boordt Prestonette BV dat de chemische wasserij 

onder de werking van de toekomstige algemene maatregel van bestuur “Besluit chemische 

wasserij Hinderwet” viel.  De gemeente was van mening dat reeds op de inwerkingtreding 

van de AMvB vooruit gelopen kon worden, reden om de procedure om tot een nieuwe Hin-

derwetvergunning te komen, op dat moment te staken.  

 

In september 1990 vond er vanuit de Coördinatiegroep Toezicht Wet chemische afvalstoffen 

in de provincie Utrecht weer een controle bij Prestonette BV Van Boordt plaats. Hierbij werd 

geconstateerd, dat het afvalslib in drums gaat en werd afgehaald door Senzora. Het betreft 

ca. 4-5 drums per jaar, ongeveer 1.000  tot 1.250 kg.  De afgiftebonnen van het afval ontbra-

ken. De Gemeente Doorn schreef daarom Van Boordt Prestonette BV aan met het verzoek: 

� om kopieën van de afgiftebonnen van het chemisch afval vanaf september 1988 te stu-

ren; 

� en daarnaast om het kennisgevingsformulier ‘AmvB chemische wasserijen’ en het kennis-

gevingsformulier voor het lozen van stoffen, te retourneren. 

 

Stomerij Van Boordt stuurde de Gemeente voor de periode  juni 1989 t/m oktober 1990 vijf 

vrachtbrieven van Senzora BV toe. In elke vrachtbrief was sprake van het ophalen van een 

vat met een inhoud van 200  liter met PER afval en het leveren van een vat met een inhoud 

van 200 liter PER residu.  

Enkele maanden later, in 1991 diende Prestonette B.V. de twee kennisgevingsformulieren in bij 

de Gemeente: 

� Formulier voor kennisgeving van lozingen op de riolering door bedrijven en instellingen,  

gemeente Doorn; 

� AMvB-Melding/Kennisgevingsformulier Besluit chemische wasserijen Hinderwet betreffende 

het van toepassing worden van het Besluit chemische wasserijen Hinderwet op een reeds 

opgerichte chemische wasserij aan de Acacialaan 7 te Doorn. 

 

Een jaar later, in 1992 vond er weer een controle plaats, met behulp van de Checklist Chemi-

sche Wasserijen Hinderwet van Ministerie van VROM. Aangegeven werd dat in juli 1992 een 

nieuwe reinigingsmachine is geplaatst. Het betrof een reinigingsmachine met een diepkoel-

systeem.  

De reinigingsmachine bevond zich op dezelfde locatie als in 1978 (voor in de zaak, zie af-

beelding 3 in het voorliggende rapport). Het bedrijfsoppervlak is wel groter geworden. Twee 

kamers richting de tuin zijn in gebruik voor een pers en voor de stoomketel en ontharder. In de 

ruimte waar de stoomketel is geplaatst en waar de chemicaliën worden geplaatst is geen 

vloeistofdichte bak aanwezig. 

 

Verder werd het volgende geconstateerd:  

Er was 40 liter PER in de wasserij aanwezig. De filterkoek werd afgevoerd naar Senzora te De-

venter. De opvang van verontreinigd water uit de waterafscheider van de reinigingsmachine 

/ koolfilter in een doorzichtige can was in orde.  

Het register waarin metingen, keuringen en dergelijke van de reinigingsmachine installatie en 

de stoomketel zijn opgetekend, was niet aanwezig. Tevens was de map met daarin opgeno-

men de afgiftebewijzen chemisch-afval (actief koolstoffilter) niet voorhanden.   

 

Via een brief van 30 november 1992 van Gemeente Doorn en het Streekverband Zuid-Oost 

Utrecht werd de heer T.W.J. van Boordt verzocht de volgende tekortkomingen binnen twee 

maanden te hebben opgelost: 

� Het voorhanden hebben van een map waarin opgenomen de afgiftebewijzen chemisch 

afval (actief koolstoffilter); 

� Logboek waarin ½ jaarlijkse controles, periodieke keuringen reinigingsmachine installatie/ 

keuringsrapport stoomketel; 

� Het plaatsen van een vloeistofdichte bak in de ruimte waar de stoomketel is geplaatst en 

waar de chemicaliën worden geplaatst. 

Het is niet bekend of er op korte termijn aan de voorwaarden is voldaan. 
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Meer dan een jaar later, in januari 1994 vond weer een controle plaats door het Streekver-

band Zuid-Oost Utrecht. Er is vastgesteld dat voor dit type bedrijven een minimale integrale 

controlefrequentie van eens per twee jaar is vereist. Het volgende werd tijdens de controle 

geconstateerd: 

De chemische reinigingsinstallatie was in een vloeistofdichte lekbak geplaatst en ook de voor-

raad van 120 liter perchloorethyleen in jerrycans was in een lekbak geplaatst.  De voorraad 

van 120 liter verzadigd perchloorethyleen in jerrycans was echter niet in een lekbak geplaatst.   

Van de in de inrichting aanwezige stoomketel was een logboek aanwezig. Voor de stoomke-

tel is door de Dienst van het Stoomwezen op 20 november 1992 een vergunning verleend. De 

ketel is op 16 februari 1993 voor het laatst geïnspecteerd en in orde bevonden.  

Het destillatieresidu van de chemische reinigingsinstallatie werd verzameld in een vat van 200 

liter en tweemaal per jaar uit de inrichting afgevoerd naar Senzora te Deventer. De afgifte-

bewijzen waren in de inrichting aanwezig en getoond. 

De inrichting is op het gemeentelijk rioleringsstelsel aangesloten. Vanuit de inrichting wordt 

uitsluitend huishoudelijk (bedrijfs)afvalwater op het riool geloosd. De volgende lozingstechni-

sche voorzieningen ontbreken: filters voor residu.  

 

Met de bedrijfsleidster, mevr J.C. Duiveman van Prestonette BV werden afspraken gemaakt 

om de volgende voorschriften na te leven: 

� De brandblusmiddelen zijn voor het laatst in augustus 1985 gekeurd; 

� De toegangsdeur vanuit de gang naar de stoomketelruimte bezit geen brandwerendheid 

van 30 minuten; 

� De jerrycans met verzadigd perchloorethyleen zijn niet in een vloeistofdichte lekbak ge-

plaatst. 

 

In mei 1994, tijdens een hercontrole bleek dat de bovengenoemde zaken opgelost waren en 

de gemaakte afspraken zijn nagekomen.  

 

In december 1995 vond een integrale milieucontrole in het kader van de AMvB Besluit Chemi-

sche wasserijen bij de stomerij plaats. Weer werd geconstateerd dat de voorschriften niet 

werden nageleefd. De bedrijfsleider was op dat moment de heer T. de Leeuwe. 

De volgende tekortkomingen werden geconstateerd: 

� Afgiftebewijzen voor afvoer slib, 200 liter naar Senzora te Deventer, zijn niet binnen de in-

richting aanwezig; 

� Keuringsbewijzen van de stoominstallatie zijn niet binnen de inrichting aanwezig; 

� De opslag van destillatieresidu (slib) vindt wel plaats in een vloeistofdicht vat, maar dit vat 

is niet in een lekbak met afdak dan wel inpandig in een lekbak geplaatst, zodat bij omval-

len of lekkage gevaar voor bodemverontreiniging bestaat.  

� De ruimteventilatielucht mondt in de zijgevel uit. Dit mag alleen als aan bepaalde voor-

schriften worden voldaan. Indien dit niet kan worden aangetoond moet de uitmonding 

zich op tenminste 1 m boven de binnen 25 m van de uitmonding gelegen bebouwing be-

vinden. 

� De ontluchtingsleiding van de reinigingsmachine moet tezamen met de ruimteventilatie-

lucht worden afgevoerd, dan wel 1 m boven de binnen 25 m van de uitmondig gelegen 

bebouwing bevinden. 

 

Verzocht werd binnen twee maanden de tekortkomingen ongedaan te maken.  

In augustus 1996 werd de stomerij opnieuw bezocht. Tijdens dit bezoek bleek dat de afgifte- 

en keuringsbewijzen inmiddels binnen de inrichting aanwezig waren. Tevens bleek dat het vat 

met destillatieresidu (slib) nog niet in een lekbak staat. Verzocht wordt dit zo spoedig mogelijk 

dan wel uiterlijk binnen twee maanden in orde te brengen. 

Inzake de afvoer van ruimteventilatielucht en de ontluchtingsleiding dienden ook nog metin-

gen te worden verricht. Ook hier werd verzocht binnen twee maanden een dergelijke meting 

te laten uitvoeren dan wel de afvoeren te verhogen.  
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In september 1997 vond een hercontrole plaats. Tijdens het bezoek bleek dat er onder het 

slibvat een lekbak is geplaatst, maar dat er nog geen emissiemetingen zijn uitgevoerd. Nog-

maals werd aan de heer T. de Leeuwe verzocht dit laatste zo spoedig mogelijk te laten uit-

voeren.  

 

Op 25 april 1998 beëindigde de heer T. de Leeuwe (na circa 2 jaar) zijn werkzaamheden in de 

stomerij, de emissiemetingen zijn dan nog niet uitgevoerd. De stomerij wordt  voortgezet door 

de eigenaar, de heer T.W.J. van Boordt. De heer T.W.J. van Boordt dient nu de openstaande 

zaken, zoals de emissiemetingen, verder op te pakken.   

 

In december 2000 vond weer een milieucontrole plaats. Met uitzondering van de keuring van 

de brandblusmiddelen werd geconstateerd dat alles in orde was. In de stomerij is een opslag 

van 150 liter PER aanwezig. Er is een opslag van 200 liter toegestaan.  

 

Vier jaar later , in april 2004  vond er door de Milieudienst Zuidoost Utrecht weer een integrale 

milieucontrole plaats. Het bedrijf droeg op dat moment de naam Vabonet BV. De eigenaar is 

nog steeds de heer T.W.J. van Boordt. Geconstateerd werd dat:  

� Afvalwater: sanitair en afvalwatermachine (met actief koolfilter) lozen op gemeenteriole-

ring; 

� Destillatieresidu: 200 liter, afvoer 4 x per jaar naar Senzora, laatste afvoer 09-02-2004; 

� Opslag gevaarlijke stoffen:  

� 200 liter PER, opgeslagen in 10 liter vaten (wekelijks wordt 10 liter PER gebruikt) 

� 250 liter zepen, opgeslagen in 25 liter vaten 

� 10 liter reinigingsmiddelen, opgeslagen in 2,5 liter vaten. 

 

Er werden geen tekortkomingen geconstateerd. De resultaten van de metingen van de im-

missie-concentratie van PER die in 2001 en 2003 in de winkel zijn uitgevoerd, worden later naar 

de Milieudienst opgestuurd. De Milieudienst geeft aan dat de PER-concentratie binnen de 

inrichting, die nu te hoog is, op 1 april 2006 binnen de wettelijke norm dient te vallen. 

 

In december 2006 vond de volgende integrale milieucontrole plaats. Binnen de inrichting is 

sprake van de aanwezigheid van 140 liter PER, opgeslagen in jerrycans, die zich in een kluis 

bevinden. De volgende overtreding zijn geconstateerd: 

� De afgiftebewijzen van gevaarlijk afval en de verbruiksgegevens van gas, water en elek-

triciteit zijn niet binnen de inrichting aanwezig. 

In februari 2007 stuurde de heer T.W.J. van Boordt van Vabonet BV alsnog de overzichten van 

verbruik van gas, water en elektra en de afgiftebewijzen van de bedrijfsafvalstoffen aan de 

Milieudienst Zuidoost-Utrecht. De bedrijfsafvalstoffen werden door Van Gansewinkel in Moer-

dijk afgevoerd. In 2005 en 2006 is twee keer per jaar een 200 liter vat met Tetrachloorethyleen 

residu afgevoerd.  

 

Bij de volgende milieucontrole in augustus 2008 werden diverse wijzigingen in de bedrijfsvoe-

ring geconstateerd: 

� De indeling van het bedrijf en de plaats van de winkel zijn gewijzigd. De (aanname)winkel 

voor kleding is nu geplaatst in het gedeelte van het pand aan de Acacialaan 9. Vanwege 

het  verbouwen en renoveren van de stomerij is dit een tijdelijke oplossing. De winkel wordt 

weer verplaatst naar Acacialaan nr 7, als de verbouwing rond december 2008 is afge-

rond; 

� Er zijn twee airco units geplaatst in de stomerij en de toekomstige winkel op Acacialaan 7; 

� Er is een nieuwe machine geplaatst voor het chemisch reinigen van textiel. 

 

De volgende tekortkomingen werden daarnaast geconstateerd: 

� Er is 190 liter (19 vaten met 10 liter) PER opgeslagen in een open kast. PER valt onder ADR 

klasse 6.1 verpakkingsgroep III; PER dient te worden opgeslagen in een daartoe speciaal 

ingerichte PGS 15 opslagvoorziening; 

� Er zijn binnen twee airco units geplaatst, aangesloten op een ventilatie-unit op het dak. Er 

zijn geen gegevens van deze installatie en geen logboek en instructiekaart aanwezig. 

 

Met betrekking tot de PER-concentratie in de bovenwoning werd verder vermeld: 
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Op dit moment worden maatregelen getroffen tegen de PER-concentratie in de bovengele-

gen woning. Er is een nieuwe chemische wasmachine aangeschaft. Een deel van de pla-

fonds in de stomerij is verwijderd. De nieuwe plafonds worden geïsoleerd en zodanig uitge-

voerd dat de verspreiding van PER damp wordt verminderd.  

Na afloop van de werkzaamheden zal een concentratiemeting uitgevoerd worden in de 

bovengelegen woningen. De resultaten dienen te worden opgestuurd naar de Milieudienst.  

Twee maanden later, in november 2008 vindt een hercontrole plaats: 

� Er is een gewijzigde tekening ingediend van het bedrijf; 

� De opslag PER is teruggebracht tot 50 liter; 

� De gegevens van de airco-units zijn opgestuurd en de koelinstallatie van de airco is ge-

keurd; 

� De PER-concentratie in de bovengelegen woning is nog niet opnieuw gemeten. 

 

Deze meetgegevens dienden nog opgestuurd te worden naar de Milieudienst.  

 

In september 2009 is een nieuwe Melding in het kader van het Besluit algemene regels voor 

inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) van de Stomerij Van Boordt aan de Acacialaan 

7 in Doorn gedaan.  

 

Een jaar later, in september 2010 werden tijdens de volgende integrale milieucontrole gecon-

stateerd dat:   

� PER residu wordt 2 x per jaar afvoer naar firma van Gansewinkel; 

� Opslag gevaarlijke stoffen bestaat uit 190 liter PER, opgeslagen in jerrycans, in een gewone 

kast, en 100 liter reinigingsmiddelen, opgeslagen in jerrycans, in een gewone kast; 

� De stookinstallatie van de stoomketel is niet periodiek gecontroleerd; 

� De jaarlijkse inspectie op lekdichtheid van de airco’s kon niet worden aangetoond; 

� Het jaargebruik van gas, water en elektriciteit was niet inzichtelijk; 

� In augustus 2010 is in de bovengelegen woning een PER-meting uitgevoerd door CCD. Er is 

een immissieconcentratie van 0.59 mg per normaal kubieke meter gemeten. Een immissie-

concentratie mag niet meer dan 0.25 mg per normaal kubieke meter bedragen. Er dienen 

zo spoedig mogelijk maatregelen te worden getroffen. 

� Er is niet gesproken over de oplosmiddelenboekhouding. Tijdens de hercontrole dient de 

oplosmiddelenboekhouding van 2009 en verder ter inzage te liggen.  

 

In februari 2011 werd de hercontrole uitgevoerd. In mei stuurde Stomerij Van Boordt aan de 

Milieudienst Zuidoost-Utrecht het rapport over de controles van de airco en het PER-

meetrapport van de bovenwoning. Op 16 mei is er 0,204 mg per normaal kubieke meter ge-

meten in de bovenwoning.  

Het bedrijf voldeed aan de norm, aangezien het bewijs van controle van lekdichtheid van de 

airco is aangeleverd alsmede het bewijs van controle van de PER-emissie in de bovenwoning.  

 

Bijna twee jaar later, in april 2013 vond weer een integrale milieucontrole plaats. In het bedrijf 

was de volgende opslag aanwezig: 

� 200 liter tetrachloor, in een lekbak; 

� 25 liter PER, in een lekbak; 

� 150 liter zeep, in een lekbak. 

 

De volgende overtredingen worden geconstateerd: 

� De jaarlijkse inspectie op lekdichtheid van de twee koelinstallaties kon niet worden aange-

toond; 

� De oplosmiddelenboekhouding kon niet worden aangetoond; 

� De immissieconcentratie PER in de bovenwoning kon niet worden getoond; 

� De jaaroverzichten van gas en elektra kon niet worden getoond.  

 

In juni van datzelfde jaar stuurde Stomerij van Boordt /Vabonet BV – T.W.J. van Boordt aan de 

Omgevingsdienst Regio Utrecht de gevraagde gegevens.  
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In september 2014 vond weer een milieucontrole plaats. Tijdens de controle kon niet goed 

worden gecontroleerd of de lekbak waarin de gebruikte PER in een vat werd opgeslagen, 

nog voldoende vloeistof kerend was. Het vat was grotendeels vol.  

Aan de heer T.W.J. van Boordt werd aangegeven dat er voor gezorgd diende te worden dat 

de lekbak door de controleurs gecheckt kan worden op vloeistofkerendheid.  

Verder ontbrak een logboek met bodem beschermende middelen. Deze diende ook te wor-

den ingezien door de controleurs.  

4.3 Machines 

In deze paragraaf wordt de volgende deelvraag behandeld: 

� Welke machines zijn in welke periode ten behoeve van het reinigingsproces toegepast? 

De stomerij heeft de chemische reinigingsinstallatie drie keer vernieuwd. De reinigingsmachi-

nes zijn elk gebruikt gedurende de periode: 

� 1977-1992 (Spencer Minor zonder lekbak op betonvloer); 

� 1992-2008 (Böwe  vanaf 1994 met lekbak); 

� 2008- heden (Polymark met lekbak). 

4.3.1 Werking chemische reinigingsinstallatie (1977-1992) 

In het Hinderwetdossier uit 1977 bevindt zich een toelichting van de firma Spencer op de 

werkwijze van de chemische reinigingsinstallatie die zij hebben geleverd. De omschrijving 

heeft betrekking op: 

� Filtercircuit; 

� Droogcyclus; 

� Destilleren; 

� Koelwatercircuit. 

 

Hieronder wordt het proces verder beschreven: 

 

Filtercircuit 

In de machine wordt de reinigingsvloeistof (PER) vanuit de basistank (werktank) via het filter in 

de binnentrommel van de machine gepompt. Na verloop van dit eerste bad kan de gebruik-

te vloeistof vanuit de trommel teruggevoerd worden naar de basistank of indien de vloeistof 

sterk vervuild is, naar de destillator, hetgeen meestal noodzakelijk is na het eerste bad.  

Hierna kan een tweede reinigingsbad volgen. Schone gedestilleerde PER wordt vanuit de 

gedestilleerde vloeistoftank naar de trommel gevoerd. Na verloop van de vereiste procestijd 

wordt de PER afgevoerd naar de basistank. 

 
Droogcyclus 

Na het reinigen van de kleding dient deze te worden gedroogd, hetgeen eveneens onder de 

hierboven beschreven reinigingsbaden in de machine plaatsvindt, zonder dat deze geopend 

wordt. Deze processen vinden plaats in een geheel gesloten droogcircuit. Voor het drogen 

wordt door middel van de ventilator een luchtstroom opgewekt in het gesloten droogcircuit. 

De lucht wordt verwarmd in de luchtverhitter tot 60 graden, stroomt naar de trommel, neemt 

PER/waterdamp op uit de kleding en via de ventilator stroomt de lucht via een leiding naar 

de waterafscheider. De lucht gaat nu wederom naar de luchtverhitter waarna de kringloop 

zich herhaalt. 

Na het drogen volgt het ontluchten waartoe lucht van buiten de machine wordt aangezo-

gen, door de kleding gaat en daarna via het ontluchtingskanaal naar buiten wordt afge-

voerd. Deze ontluchtingscyclus vindt plaats 1 x per reinigingsproces van circa 30 minuten 

gedurende circa 2 minuten. 

 

Destilleren 

De verontreinigde PER die is afgevoerd naar de destillatortank, wordt via een aparte pomp 

naar de destillator gepompt. In de destillator, indirect verwarmd door middel van stoomdruk 4 

à 5 bar, vindt verdamping plaats van PER. Deze damp stijgt op en wordt daarna door de 

condensor geleid. 
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De gecondenseerde PER en water lopen dan naar de waterafscheider. De beide vloeistoffen 

worden gescheiden en de PER gaat naar de tank, terwijl het water naar het riool wordt afge-

voerd. Het condens dat vrijkomt van de destillator en de luchtverhitter gaat via de condens-

potten retour naar het voedingswaterreservoir van de stoomketel.  

 

Koelwatercircuit 

Voor het koelen van de lucht door de koeler tijdens de droogcyclus en de condensator na 

het destilleren, wordt gebruik gemaakt van koelwater. Het koelwatercircuit is geheel gesloten, 

zodat het water in het geheel niet wordt verontreinigd. 

4.3.2 Reinigingsmachine (1992-2008) 

In de periode 1992- 2008 wordt gebruik gemaakt van een reinigingsmachine met een diep-

koelsysteem door welk systeem de concentratie PER boven pas wordt gelost textiel niet meer 

bedraagt dan 343 mg/m³. Het betreft een Böwe met bouwjaar 1991. Vanaf 1994 staat deze 

machine ook in een lekbak. In 2001 werden tijdens een controle bij de reinigingsmachine op 

enkele punten PER-damp-lekkages gevonden. Geconstateerd werd dat doordat één van de 

lekkages relatief groot was, het opsporen van mogelijke andere lekkages moeilijker en op 

sommige plaatsen onmogelijk werd. De lekkages werden hetzelfde jaar verholpen, aldus het 

controlerapport.  

4.3.3 Reinigingsmachine (2008-heden) 

Over het type machine dat in 2008 is geplaatst in de stomerij zijn geen gegevens aangetrof-

fen in de geraadpleegde dossiers. Het betreft waarschijnlijk een machine van Polymark.  

4.4 Riolering 

In deze paragraaf worden de volgende deelvragen behandeld: 

� Welke gegevens zijn beschikbaar over de aanwezige riolering/drinkwaterleidingen (hoofd-

leiding en transportleiding) en de vervanging daarvan? 

� Welke gegevens zijn beschikbaar in relatie tot aangelegde zinkputten / zakputten / septic 

tanks? 

 

De Acacialaan is rond 1900 aangelegd. Het is niet bekend wanneer de eerste riolering in de 

straat is aangelegd.  

 

In 1908 werd een Bouwvergunning verleend aan D. de Boer voor het bouwen van een bur-

gerwoning met kapperswinkel en schuurtje. Op de tekening is aangegeven dat het pand 

beschikte over een beerput aan de achterzijde van de woning. Uit de wijze waarop de riole-

ring is aangelegd kan worden geconcludeerd dat er in de Acacialaan nog geen riolering 

aanwezig was. 

 

In 1938 werd een Hinderwetvergunning verleend aan G.H. Oudijk, slager te Doorn, voor het 

oprichten van een slachtplaats met rokerij aan de Acacialaan nr 9. In de voorwaarden ge-

steld aan deze Hinderwetvergunning komt ook de afvoer van afvalstoffen via het riool ter 

sprake: 

 “In de slachtplaats en in het darmenlokaal moet een glooiende vloer van beton of metsel-
werk worden aangebracht terwijl op het laagste punt in elke ruimte een afvoerput moet zijn 
aangebracht.  
Alle vloeibare afval van de slachtplaats en het darmenlokaal moeten worden afgevoerd 
naar een waterdichte put met overstort welke door middel van waterdichte buizen naar een 
zinkput moet leiden. Steeds moet zorg worden gedragen, dat de overstort put zodanig en zo 
dikwijls moet worden geledigd dat geen bezonken stoffen naar de zinkput kunnen doorvloei-
en. De zinkput mag geen aanleiding geven tot bodemverontreiniging. 
Als afvoerbuizen mogen slechts gebezigd worden geglazuurde gresbuizen van ten minste 15 
cm doorsnede.” 
 

De slagerij loosde via buizen op een zinkput. Het is niet bekend waar deze zinkput exact heeft 

gelegen en of er nog meer panden op deze zinkput hebben geloosd. De bouwvergunningen 
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die mogelijk deze vraag hadden kunnen beantwoorden konden niet door de gemeente 

worden aangeleverd. Aangenomen wordt dat de overstort- en zinkput zijn gesitueerd tussen 

Acacialaan 5 en 7 (in het voorliggende rapport op bijlage 1.3 aangegeven als putten 2 en 3). 

 

Vanaf midden jaren ’60 van de vorige eeuw zijn er plannen bij Gemeente Doorn om de Aca-

cialaan te verbreden. In 1969 zijn de plannen als volgt: 

“De weg zal een rijbaan krijgen met een breedte van 6 m. Daar de meeste winkels zich aan 

de zuidzijde bevinden is er o.a. met het oog op de bevoorrading van deze winkels een par-

keerstrook gedacht langs de zuidzijde van de weg tussen de Van Bennekomweg en de Oude 

Woudenbergseweg. Aan de noordzijde is alleen ter plaatse van de percelen nr. 7 en nr. 9 een 

parkeerstrook bedacht.  

Doorgaand trottoir ter breedte van ongeveer 2.00 m (plaatselijk 1.40 m) is geprojecteerd 

langs de noordzijde van de weg, terwijl aan de zuidzijde een uitstapstrook van ongeveer 75 

cm overblijft.”  Om dit te realiseren moet de gemeente zowel aan de noordzijde als aan de 

zuidzijde stroken grond aankopen. Aangezien dit op dat moment niet lukte, kon het plan toen 

niet worden uitgevoerd.  

 

Vanaf 1977 komt het plan echter weer serieus in de belangstelling en in 1978  wordt ten be-

hoeve van de reconstructie van de Acacialaan tevens de riolering onderzocht: 

“Uit dit onderzoek is gebleken dat de riolering slecht is. De buizen zijn behoorlijk aangetast en 

het riool is op diverse plaatsen verzakt, terwijl de buizen bij de verbindingen op diverse plaat-

sen zijdelings t.o.v. elkaar zijn verschoven. Handhaving van het bestaande riool bij een even-

tuele reconstructie van de Acacialaan is dan ook ten zeerste afgeraden.” 

Daarom wordt in het plan voor de reconstructie van de Acacialaan tevens de totale ver-

nieuwing van het riolenstelsel opgenomen.  

In 1979 worden de werkzaamheden aanbesteed aan Verschuur ’s Aannemersbedrijf. Hij 

diende de volgende werkzaamheden uit te voeren: 

� de aanleg van circa 2185 m² verharding in de Acacialaan, met bijbehorende en bijko-

mende werken; 

� de vervanging van circa 200 m¹ riolering en de aanleg van circa 3.400 m² verharding in de 

Acacialaan, met bijbehorende en bijkomende werken. 

 

Het werk bestaat ondermeer uit: 

� Sloopwerkzaamheden: 

o Bestaande riolering met inspectieputten uitbreken en afvoeren; 

o Bestaande inspectieput in de kruising Van Bennekom/Acacialaan gedeeltelijk slopen, 

alsmede het verwijderen van de bestaande waterdoorlatendewaterdoorlatendewaterdoorlatendewaterdoorlatende bodem; 

o Tijdens het opbreken van het oude riool de huisaansluitingen verwijderen en provisorisch 

aansluiten op het nieuwe riool. Nadat de sleuf voor het hoofdriool is aangevuld, kunnen de 

definitieve leidingen worden gelegd. 

 

� Leggen van de hoofdleidingen: 

o Er moeten hoofdleidingen van ongewapende betonbuizen (doorsnede 40 cm, lang 2 m) 

met mof- en spieënd en rubber ringverbinding worden gelegd. 

 

� Huisaansluitingen: 

o Bestaande huis aansluit leidingen afkappen en afvoeren en weer aansluiten opnieuw te 

leggen huisaansluitingen. Nadat de sleuf voor het hoofdriool is aangevuld, kunnen de de-

finitieve leidingen worden gelegd. 

o De aansluitingen op de bestaande leidingen ter plaatse van de erfgrens maken met be-

hulp van een p.v.c. ontstoppingsstuk (125 c.q. 160 mm doorsnede) en de bijbehorende 

p.v.c. hulpstukken voor de overgang op andere materialen, zoals gres.  

    

In 1979 werd dit uitgevoerd.  
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afbeelding 6: aanleghoogte riolering in 1979 op NAP +7.0 m, in oostelijke richting aflopend. 

 

Uit de aanlegdiepte van de riolering blijkt dat de onderzijde van de riolering zich bevindt op 

een diepte van NAP +7,0 m. Bij een hoogteligging van het maaiveld op NAP +9 m (bron 

www.AHN.nl) blijkt dat de onderzijde van het riool circa 2 m beneden maaiveld ligt. 
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Tijdens het bodemonderzoek in 2013  is in boring 31, in de Acacialaan nabij het riool, is op een 

diepte van 0,7 tot 0,8 m -mv een gehalte PER gemeten dat de interventiewaarde overschrijdt 

(NO en SO, bijlage 5 en verspreidingsbeeld in bijlage 1). Het is daarmee duidelijk dat sterk 

verontreinigde grond aanwezig is op een grotere hoogte dan de aanleghoogte van het 

hoofdriool. Het in 1979 aangelegde hoofdriool kan daarmee niet als introductiebron voor de 

verontreiniging beschouwd worden.  

 

Op 1 oktober 2014 is door firma Teeuwissen 035-5252319 een inspectie van het riool uitgevoerd 

met een camera. Bij navraag op 29-10-2014 bleken de beelden niet meer bij firma Teeuwissen 

beschikbaar.  

4.5 Interview 

In oktober 2014 is een telefonisch onderhoud geweest met de heer T. de Leeuwe, voormalig 

exploitant van de stomerij aan de Acacialaan 7 te Doorn. 

De heer T. de Leeuwe geeft aan dat hij niet bereid is om een interview af te geven inzake de 

bedrijfsvoering van de chemische wasserij aan de Acacialaan 7 te Doorn. Telefonisch heeft hij 

echter toch een aantal vragen beantwoord: 

 

� Hij heeft als bedrijfsleider diverse chemische wasserijen gehad. De chemische wasserij aan 

de Acacialaan 7 in Doorn heeft hij 2 jaar van T.W.J. van Boordt gepacht. In 1998 is hij weg-

gegaan en heeft een chemische wasserij in Den Haag overgenomen (op basis van fran-

chise). Hij is nu met pensioen. 

� Toen hij in de zaak kwam, was er een nieuwe chemische reinigingsinstallatie die in 1992 

was geplaatst. Deze machine werkte goed en heeft nooit gelekt tijdens de periode dat hij 

het bedrijf pachtte. Onder deze machine was tijdens de periode dat hij het bedrijf pacht-

te, een vloeistofdichte lekbak aanwezig (NB. in 1994 geplaatst). Hij weet wel aan dat deze 

lekbak toen recent was geplaatst en ook dat onder de oude chemische reinigingsinstalla-

tie geen lekbak aanwezig was. 

� Af- en aanvoer PER en destillatieresidu (slib): Hij geeft aan dat hij niet weet wat er voor en 

na hem heeft plaatsgevonden. Toen hij kwam, was het de gewoonte het afvoervat met 

destillatieresidu (slib) op de stoep buiten neer te zetten, zonder lekbak of iets dergelijks. Hij 

moest deze manier van opslag van de Milieudienst Zuidoost Utrecht aanpassen en de op-

slag op een lekbak c.q. reservoir plaatsen.  

� Senzora haalde om de 12 à 15 weken dat vat met afval/residu op en leverde een nieuw 

vat met PER.  

� Volgens de heer De Leeuwe had hij geen losse opslag van PER. De geleverde PER werd 

direct in de machine gedaan.  

� Er hebben zich geen calamiteiten voorgedaan tijdens de periode dat hij het bedrijf pacht-

te.  

� Een van de redenen waarom hij in 1998 is weggegaan, is dat hij van T.W.J. van Boordt had 

vernomen dat er een bodemtoets was, waaruit bleek dat het perceel vervuild was. Vol-

gens T.W.J. van Boordt zou de verontreiniging zich zelf in de loop der tijd wel oplossen en 

verdwijnen. De heer De Leeuwe had hier geen goed gevoel over en heeft zich vervolgens 

elders gevestigd.  
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5 Bodemonderzoeken 
De bronlocatie voor de verontreinigingen met VOCl in de grond en in het grondwater bestaat 

volgens de beschikking van de RUD van 3-9-2014 uit de chemische wasserij / stomerij van 

firma Van Boordt aan Acacialaan 7 te Doorn. Betreffende de wasserij en de daaraan gerela-

teerde bodemverontreiniging zijn onderstaande rapportages en beschikkingen bekend.  

De opsomming in tabel 1 is waarschijnlijk onvolledig. 

tabel 1: beschikbare en aangeleverde gegevens 

Referentie Document 

[1] Grondonderzoek TNO uit 1988, dit betrof een onderzoek ter plaatse van de wasserij aan de 

Acacialaan 7. De rapportage is niet meer beschikbaar. De posities van de boorpunten zijn 

weergegeven op een overzichtstekening in het rapport nader bodemonderzoek en sanerings-

onderzoek van Bioclear. 

[2] Rapport verkennend bodemonderzoek Bennekomweg / Acacialaan  te Doorn, opsteller De 

Ruiter, rapport A981011.122410 van 9-10-1998.  

[3] Grondwateronderzoeken TNO, 1999. Dit betrof een onderzoek ter plaatse van de wasserij aan 

de Acacialaan 7 en directe omgeving. 

[4] Plan van aanpak CKW-verontreiniging Acacialaan 7 te Doorn, opsteller TNO, rapport 

731864211 van 10-12-1999 in opdracht van Vabonet BV. De posities van de boorpunten, de 

boorprofielen en de getoetste analyseresultaten zijn weergegeven in het rapport nader bo-

demonderzoek en saneringsonderzoek van Bioclear. 

[5] Verkennend bodemonderzoek Acacialaan 5 te Doorn, opsteller Niebeek, rapport 1347-1 van 

27-8-2001. 

[6] Gebiedsdossier grondwaterwinning Doorn, opsteller provincie Utrecht, na 2010 (te downloa-

den van internet). 

[7] Binnenlucht meting onderzoek (Acacialaan 5 en ING-kantoor Plein 1923), opsteller Avensa (in 

opdracht van Bioclear), rapport 11.Q064-R1 van 27-12-2012 (opgenomen in rapport nader 

bodemonderzoek en saneringsonderzoek 2013). 

[8] Rapport betreffende MIP sonderingen Doorn, opsteller Fugro, kenmerk 2111-0218-0001 van 28-

3-2013 (onderdeel van het nader onderzoek en saneringsonderzoek referentie 9 en in dat 

kader beoordeeld). 

[9] Nader onderzoek en saneringsonderzoek Stomerij van Boordt, Acacialaan 7 te Doorn, opge-

steld door Bioclear, rapport 20114125/8850 definitief van 23-5-2013. 

[10] Beknopt saneringsonderzoek Acacialaan 7 e.o. te Doorn, opsteller  Bioclear, rapport 

20114125/8958 van 1-7-2013. 

[11] Beschikking provincie Utrecht zaak Z-BDM_HZ-CONV-03332-07 nummer 80F27A54 van 6-3-2014. 

[12] Saneringsonderzoek Fase 2 Acacialaan 7 e.o. te Doorn, opsteller  Bioclear, rapport 

20114125/9461 van 15-4-2014. 

[13] Resultaten grondmonsters en binnenlucht Acacialaan Doorn, opsteller Bioclear, rapport 

20144735/9725 van 22-8-2014. 

[14] Resultaten drinkwater- en grondwaterbron onderzoek Acacialaan Doorn, opsteller Bioclear, 

referentie 20144735/9734 van 28-8-2014. (zie beschikking). 

[15] Beschikking RUD Utrecht zaak Z-BDM_HZ-CONV-03332-11 nummer 8108F068 van 3-9-2014. 

[16] Briefrapport camera-inspectie van 1-10-2014, opsteller Teeuwissen, van 7-10-2014. 

[17] Plan van aanpak grondsanering tussen Steeg Acacialaan 5 en 7, mail van Bosatex aan RUD 

van 8-10-2014 (dossier RUD 84). 

[18] Wijzigingsbesluit beschikking ernst en spoed, UT031500040, brief RUD, kenmerk 810D245A opge-

steld 21-10-2014, verzonden 22-10-2014, gescand 24-10-2014, ontvangen 29-10-2014. 

[19] Aanvullend nader onderzoek (in uitvoering door Bioclear). 

[20] Opschorting verzoek tot instemming met plan van aanpak Steeg Acacialaan 7, brief RUD met 

nummer  810CSF22 van onbekende datum. 

[21]  Oriënterend onderzoek Plein 1923 nummer 14, De Straat rapport B99A0270.rap van 22-8-2000 

(via bodemloket.nl). Waarschijnlijk betreft dit het bodemonderzoek ten behoeve van de bouw 

van de ING-bank. 

 

Bij Provincie Utrecht en de RUD Utrecht is op 22 oktober 2014 een verzoek per mail ingediend 

voor het verstrekken van bodemrapportages aan het Plein 1923 nummer 8. Op het verzoek is 

tot en met 2 november 2014 niet gereageerd. 
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De bovengenoemde rapportages worden in dit hoofdstuk nader besproken. Allereerst wor-

den hieronder de geologie en geohydrologie besproken.  

5.1 Geologie en geohydrologie 

Op basis van de gegevens uit literatuur, internet en uit de verzamelde bodemonderzoeken is 

door BK onderstaande samenvatting van de bodemopbouw en geohydrologie opgesteld. 

 

De locatie ligt op de westelijke flank van een stuwwal. De stijghoogte van het grondwater in 

het Eerste Watervoerend Pakket bedraagt NAP +3,6 m -mv. Bij een maaiveldhoogte nabij en 

ter plaatse van Acacialaan 7 rond NAP +8,4 á 9,4 m (bron www.AHN.nl), betekent dat een 

grondwaterspiegel rond 5 m -mv.  

 

 
afbeelding 7: hoogtelijnen kaart op basis van AHN, met locatie in cirkel, de grondwaterstromings-

richting op basis van het verhang is weergegeven met een pijl. 

 

De grondwaterstromingsrichting wordt bepaald door het verhang vanaf de stuwwal en 

verloopt in zuidwestelijke richting, haaks op de stuwwal.  

Gegevens voor de berekening van de stroomsnelheid zijn gepresenteerd in tabel 1 op pagina 

10 van het beknopt saneringsonderzoek Acacialaan 7 e.o. Doorn en tabel 3 op pagina 16 

van het Saneringsonderzoek Fase 2.  

 

Verontreinigingen met VOCl hebben de neiging te adsorberen aan de bodem. Hierdoor 

verplaatst een verontreiniging zich langzamer in het grondwater dan de stromingssnelheid 

van het grondwater zelf. Dit vertragende effect wordt retardatie genoemd. De stromingssnel-

heid is dus mede gerelateerd aan het organische stof percentage in de betreffende bodem-

laag. Voor de bovenste 1 m ligt het organische stof percentage rond 1,1 á 1,3 %. 

Voor de bodemlaag waarin zich het grootste deel van de grondwaterverontreiniging (de 

laag rond 7 tot 14 m -mv) bevindt is het organische stof gehalte zeer laag (lager dan de de-

tectielimiet van 1 %) en is de retardatie waarschijnlijk verwaarloosbaar klein. 

De stroomsnelheid van het grondwater in het watervoerendpakket (10 tot 20 m -mv) wordt 

door Bioclear geraamd op 12 m / jaar (p. 33 NO en SO). De wijze waarop dit is berekend is 

weergegeven in het NO en SO, p. 21.  

Uit onderzoek elders zijn stroomsnelheden van 20 m / jaar (Biosoil, Brinkstraat Baarn) tot 50 m / 

jaar (Wageningen) bekend. Wij gaan er van uit dat de stroomsnelheid rond 25 m / jaar.  

Dit dient echter met een nader geohydrologische modelberekening te worden onderzocht.  
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Rond 24 m -mv is een scheidende laag aanwezig. Er mag van uitgegaan worden dat onder 

de scheidende laag geen verontreiniging met VOCl aanwezig is. 

De scheidende laag met het Tweede Watervoerend Pakket is op korte afstand ten noordoos-

ten van de locatie niet meer aanwezig als gevolg van opstuwing door de stuwwal. Aange-

nomen wordt dat de scheidende laag op de onderzoeklocatie en in het pluimgebied nog 

aanwezig is. MIP3 en 5 geven aanwijzingen voor de aanwezigheid van een scheidende laag 

van zeer compacte klei en vast gepakt zand op een diepte vanaf 24 m -mv (bron Fugro rap-

port 2111-0218-001, pagina 6). De scheidende laag heeft een dikte van ca. 1,5 m. 

 

De grondwaterwinning Doorn is sinds 2010 een winning van drinkwaterbedrijf Vitens (voorheen 

eigendom van Bronwaterleidingmaatschappij Doorn). De winning is gelegen ten 

noordwesten van Doorn en ligt in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De winning ligt op de 

flank van de Utrechtse Heuvelrug in een bosrijk gebied en deels in bebouwd gebied. De 

maaiveldhoogte in het intrekgebied is +6 tot +23 m NAP. De ligging van de winning en de 

beschermingszones zijn weergegeven in Figuur 2-1. Een groot deel van het gebied valt binnen 

de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Ten zuiden van de winning zijn Natura 2000 en TOP ge-

bieden (verdroogde gebieden) aanwezig. Twee winputten liggen net buiten het grondwa-

terwingebied.  

De winning bevindt zich op een afstand van ca. 1 km ten noordwesten van het pluimgebied 

van de verontreiniging met VOCl. De winning Doorn is een freatische, aerobe winning. Het 

grondwater wordt onttrokken uit het freatische pakket op een diepte van -5 tot -22 meter 

NAP. 

 

 

afbeelding 8: ligging winning ten opzichte van pluim 

 

Met betrekking tot de mogelijke beïnvloeding van de verontreiniging zijn twee onttrekkingen 

van belang: 

• De onttrekking ten behoeve van de bouw aan het Plein 1923 nummer 8 (ING-bank) in 

circa 2002 (?) en  

• de onttrekking voor de bouw van het gemeentehuis aan het Kerkplein 2 in 2012. 

 

De onttrekking voor de ING-bank kan het brongebied versneld in zuidelijke richting hebben 

weggetrokken.  

De onttrekking voor het gemeentehuis is dusdanig ver van de locatie verwijderd (250 m) dat 

niet verwacht mag worden dat het brongebied hierdoor is verplaatst. Deze onttrekking kan 

wel van invloed zijn geweest op de verspreiding van de pluim. 

 

De betreffende informatie is echter nog niet door de gemeente Utrechtse Heuvelrug dan wel 

de RUD aangeleverd. 

Hieronder worden de resultaten van de uitgevoerde bodemonderzoeken chronologisch per 

rapport besproken. 
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5.2 Grondonderzoek TNO uit 1988 

Het rapport van dit onderzoek is niet meer beschikbaar bij TNO. 

 

Uit het Plan van aanpak CKW-verontreiniging Acacialaan 7 te Doorn, opsteller TNO, rapport 

731864211 van 10-12-1999, is bekend dat er in 1988 twee grondmonsters zijn geanalyseerd.  

Het eerste op een diepte van 0,8 m -mv en het tweede op een diepte van 1,8 m -mv. 

De gemeten gehalten PER waren respectievelijk 35 en 20 mg/kg ds. De gehalten TRI waren 

voor beide monsters 0,1 mg/kg ds Cis en VC werden niet geanalyseerd.  

 

De boorpunten van dit onderzoek zijn weergegeven in een overzichtstekening in het nader 

onderzoek en saneringsonderzoek van Bioclear. Mogelijk beschikt Bioclear wel over een 

compleet rapport van dit onderzoek. 

 

GeGeGeGeconcludeerconcludeerconcludeerconcludeerd wordtd wordtd wordtd wordt    dat in 1988 aanwijzingen zijn gevonden om te veronderstellen dat dat in 1988 aanwijzingen zijn gevonden om te veronderstellen dat dat in 1988 aanwijzingen zijn gevonden om te veronderstellen dat dat in 1988 aanwijzingen zijn gevonden om te veronderstellen dat 

sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging met VOClsprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging met VOClsprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging met VOClsprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging met VOCl    (PER)(PER)(PER)(PER)....    

5.3 Verkennend bodemonderzoek De Ruiter 

9 Oktober 1998 Rapport Verkennend Bodemonderzoek Bennekomweg/Acacialaan, opge-

steld door De Ruiter Milieutechnologie in opdracht van BAM Doorn ( kenmerk 

MVS/LB/A981011.122410). 

 

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd ter plaatse van Bennekomweg 2, direct ten 

noorden van Acacialaan 5.  

Vanwege de diepe stand van het grondwater (volgens de beschrijving dieper dan 5 m -mv) 

en uitgaande van een hypothese van een niet-verdachte onderzoekslocatie, behoeft dan 

geen diepere boring te worden uitgevoerd en geen peilbuis te worden geplaatst voor be-

monstering van het grondwater.  

In de geanalyseerde grondmonsters zijn geen aanwijzingen gevonden voor een verontreini-

ging met VOCl. 

 

VVVVanwege de nabijheid van een chemische wasserijanwege de nabijheid van een chemische wasserijanwege de nabijheid van een chemische wasserijanwege de nabijheid van een chemische wasserij    hadhadhadhad    de locatie niet als een onverdachte de locatie niet als een onverdachte de locatie niet als een onverdachte de locatie niet als een onverdachte 

locatie onderzocht mogen worden en hlocatie onderzocht mogen worden en hlocatie onderzocht mogen worden en hlocatie onderzocht mogen worden en had ad ad ad de kwaliteit van de kwaliteit van de kwaliteit van de kwaliteit van het grondwater toch onderzocht het grondwater toch onderzocht het grondwater toch onderzocht het grondwater toch onderzocht 

moeten worden. moeten worden. moeten worden. moeten worden. Er isEr isEr isEr is    sprake van de samenstelling van (geroerde !) grondmengmonsters. De sprake van de samenstelling van (geroerde !) grondmengmonsters. De sprake van de samenstelling van (geroerde !) grondmengmonsters. De sprake van de samenstelling van (geroerde !) grondmengmonsters. De 

kans om in dergelijke monsters nog vluchtige componenten te analyseren is gering. De resukans om in dergelijke monsters nog vluchtige componenten te analyseren is gering. De resukans om in dergelijke monsters nog vluchtige componenten te analyseren is gering. De resukans om in dergelijke monsters nog vluchtige componenten te analyseren is gering. De resul-l-l-l-

taten van de grondmonsters taten van de grondmonsters taten van de grondmonsters taten van de grondmonsters komen overigens wel komen overigens wel komen overigens wel komen overigens wel in grove lijnen in grove lijnen in grove lijnen in grove lijnen overeen met de verwacovereen met de verwacovereen met de verwacovereen met de verwach-h-h-h-

ting op basis van later uitgevoerd ting op basis van later uitgevoerd ting op basis van later uitgevoerd ting op basis van later uitgevoerd nader nader nader nader onderzoek onderzoek onderzoek onderzoek en saneringsonderzoek en saneringsonderzoek en saneringsonderzoek en saneringsonderzoek en het nog in uien het nog in uien het nog in uien het nog in uit-t-t-t-

voering zijnde aanvullend nader bodemonderzoek voering zijnde aanvullend nader bodemonderzoek voering zijnde aanvullend nader bodemonderzoek voering zijnde aanvullend nader bodemonderzoek door Bioclear. door Bioclear. door Bioclear. door Bioclear.  

5.4 Grondwateronderzoeken TNO, 1999 

De rapporten van deze onderzoeken zijn niet meer beschikbaar bij TNO. 

 

Uit het Plan van aanpak CKW-verontreiniging Acacialaan 7 te Doorn, opsteller TNO, rapport 

731864211 van 10-12-1999, p. 3, is bekend dat er in 1998 een locatie inspectie is uitgevoerd 

waarbij door TNO een aantal preventieve maatregelen is geconstateerd: 

• De reinigingsmachine is geplaatst boven een lekbak; 

• De afvoer van het contactwater is los gekoppeld van de afvoer van het koelwater; 

• Het contactwater  wordt opgevangen en voor lozing behandeld in een contactwaterbe-

handelingsinstallatie; 

• Het koelwater wordt direct op het riool geloosd; 

• De voorraad  oplosmiddel  staat op een lekbak. 

    

IIIIn de waargenomen maatregeln de waargenomen maatregeln de waargenomen maatregeln de waargenomen maatregelen en en en ontbreken ontbreken ontbreken ontbreken gegevens gegevens gegevens gegevens met betrekking tot de opslag van met betrekking tot de opslag van met betrekking tot de opslag van met betrekking tot de opslag van 

afvalstoffen en met betrekking tot het (aafvalstoffen en met betrekking tot het (aafvalstoffen en met betrekking tot het (aafvalstoffen en met betrekking tot het (al dan niet) gebruik van del dan niet) gebruik van del dan niet) gebruik van del dan niet) gebruik van de    zakputtenzakputtenzakputtenzakputten. . . .     

 



BK Bodem 

pagina 29 van 46 

 

Acacialaan 7 e.o. te Doorn 

Rapportage vooronderzoek | 143740 | 10 november 2014 

In het plan van aanpak wordt de waterwinning Doorn genoemd. De genoemde afstand (5 

km) en winningsdiepte (2e WVP) zijn niet correct. De winning bevindt zich op een afstand van 

ca. 1 km ten noordwesten van het pluimgebied van de verontreiniging met VOCl. De winning 

Doorn is een freatische, aerobe winning. Het grondwater wordt onttrokken uit het freatische 

pakket op een diepte van -5 tot -22 meter NAP. 

 

Uit het Plan van aanpak CKW-verontreiniging Acacialaan 7 te Doorn, opsteller TNO, rapport 

731864211 van 10-12-1999, is bekend dat er in 1999 in totaal en in twee rondes, acht peilbui-

zen zijn geplaatst. De grondwatermonsters zijn geanalyseerd op VOCl en de analyseresultaten 

zijn in het Plan van aanpak CKW-verontreinigingen in tabel 3 gepresenteerd.  

 

DDDDe weergegeven filterstellingen in tabel 3 komen e weergegeven filterstellingen in tabel 3 komen e weergegeven filterstellingen in tabel 3 komen e weergegeven filterstellingen in tabel 3 komen niet overeen niet overeen niet overeen niet overeen met de filterstellingen op de met de filterstellingen op de met de filterstellingen op de met de filterstellingen op de 

boorprofielen. De filters zijn in alle gevallen ondieper afgesteld dan weergegeven. Uit de anboorprofielen. De filters zijn in alle gevallen ondieper afgesteld dan weergegeven. Uit de anboorprofielen. De filters zijn in alle gevallen ondieper afgesteld dan weergegeven. Uit de anboorprofielen. De filters zijn in alle gevallen ondieper afgesteld dan weergegeven. Uit de ana-a-a-a-

lyseresultaten blijkt dat sprake is van elyseresultaten blijkt dat sprake is van elyseresultaten blijkt dat sprake is van elyseresultaten blijkt dat sprake is van een verontreiniging die in hoofdzaak bestaat uit PER en en verontreiniging die in hoofdzaak bestaat uit PER en en verontreiniging die in hoofdzaak bestaat uit PER en en verontreiniging die in hoofdzaak bestaat uit PER en 

nauwelijks uit afbraakproducten. Vanaf 1999 is met zekerheid bekend dat sprake is van een nauwelijks uit afbraakproducten. Vanaf 1999 is met zekerheid bekend dat sprake is van een nauwelijks uit afbraakproducten. Vanaf 1999 is met zekerheid bekend dat sprake is van een nauwelijks uit afbraakproducten. Vanaf 1999 is met zekerheid bekend dat sprake is van een 

geval van ernstige bodemverontreiniging met VOCl in de grond en in het grondwater.geval van ernstige bodemverontreiniging met VOCl in de grond en in het grondwater.geval van ernstige bodemverontreiniging met VOCl in de grond en in het grondwater.geval van ernstige bodemverontreiniging met VOCl in de grond en in het grondwater.    

5.5 Plan van aanpak CKW-verontreiniging Acacialaan 7 

10 December 1999 TNO-Rapport ‘Plan van aanpak CKW-verontreiniging  Acacialaan  7 te 

Doorn’, opgesteld door TNO Reinigingstechnieken in opdracht van Vabonet BV (rapportnr 

731864211) 

 

Op pagina 4 van het Plan van Aanpak is aangegeven dat de drinkwateronttrekking is gele-

gen op een afstand van 5 km van Acacialaan 7 en dat de winning plaats vindt uit het 2e wa-

tervoerend pakket. Dit is foutief en dient te worden gelezen als op een afstand van ca. 1 km 

ten noordwesten van Acacialaan 7 en winning uit het freatische pakket (bron. Gebiedsdossier 

waterwinning Doorn), op een diepte tussen -5 tot -22 meter NAP. 

 

Op pagina 6 van het Plan van Aanpak wordt de conclusie getrokken dat sprake is van een 

geval van ernstige bodemverontreiniging. Geconstateerd wordt dat bij deze bodemveront-

reiniging  met oplosmiddelen een blootstellingsrisico en een verspreidingsrisico niet helemaal  

uit te sluiten is. Het is daarom aan te bevelen snel maatregelen te nemen om de verontreini-

gingssituatie  te beheersen. 

 

De gegevens met betrekking tot eerdere bodemonderzoeken, die zijn opgenomen in het 

Plan van Aanpak, zijn elders besproken.  

    

Omdat het Plan van AOmdat het Plan van AOmdat het Plan van AOmdat het Plan van Aanpak niet is gebruikt voor de aanvraag van een beschikking, is het anpak niet is gebruikt voor de aanvraag van een beschikking, is het anpak niet is gebruikt voor de aanvraag van een beschikking, is het anpak niet is gebruikt voor de aanvraag van een beschikking, is het 

plan van aanpak plan van aanpak plan van aanpak plan van aanpak nnnniet verder beoordeeld.iet verder beoordeeld.iet verder beoordeeld.iet verder beoordeeld.    

5.6 Verkennend bodemonderzoek Acacialaan 5 

Het onderzoek is in 2001 uitgevoerd door Niebeek Milieumanagement uit Leusden, in op-

dracht van dhr. P.J. Cöhrs uit naam van fam. Van Beek te Doorn. 

 

Bij de opzet van het verkennend onderzoek is rekening gehouden met de conclusies uit het 

onderzoek door De Ruiter uit 1998. Ondanks de aangrenzende chemische wasserij wordt het 

grondwater (in opdracht van de klant) niet onderzocht. Op pagina 3 van het onderzoek 

wordt gesteld dat van de aangrenzende wasserij geen onderzoeksgegevens bekend zijn.  

Niebeek heeft echter wel blauwe straatpotten van peilbuizen waargenomen, maar het on-

derzoeksbureau trekt daarna niet de conclusie dat er een onderzoek moet zijn uitgevoerd. 

    

Er isEr isEr isEr is    onvoldoende vooronderzoek uitgevoerd, aangezien er een onderzoeonvoldoende vooronderzoek uitgevoerd, aangezien er een onderzoeonvoldoende vooronderzoek uitgevoerd, aangezien er een onderzoeonvoldoende vooronderzoek uitgevoerd, aangezien er een onderzoek uit 1999 (TNO) k uit 1999 (TNO) k uit 1999 (TNO) k uit 1999 (TNO) 

bekend is, waaruit de aanwezigheid van sterke verontreinigingen direct aangrenzend aan bekend is, waaruit de aanwezigheid van sterke verontreinigingen direct aangrenzend aan bekend is, waaruit de aanwezigheid van sterke verontreinigingen direct aangrenzend aan bekend is, waaruit de aanwezigheid van sterke verontreinigingen direct aangrenzend aan 

het door Niebeek onderzochte perceel is gebleken. het door Niebeek onderzochte perceel is gebleken. het door Niebeek onderzochte perceel is gebleken. het door Niebeek onderzochte perceel is gebleken. Het rapport bevat geen tekening met de Het rapport bevat geen tekening met de Het rapport bevat geen tekening met de Het rapport bevat geen tekening met de 

positie van de boorpunten.positie van de boorpunten.positie van de boorpunten.positie van de boorpunten.    
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5.7 Gebiedsdossier grondwaterwinning Doorn 

De gegevens met betrekking tot bodemopbouw en geohydrologie, zoals gepresenteerd in 

de diverse bodemonderzoeksrapportages zijn gecontroleerd aan de hand van het gebieds-

dossier grondwaterwinning Doorn. De conclusies die op basis daarvan konden worden ge-

trokken, zijn weergegeven bij de betreffende bodemonderzoeksrapportages. 

 

In het gebiedsdossier is op pagina 18 een inventarisatie opgenomen, opgesteld in 2010 door 

Grontmij, van bekende gevallen van bodemverontreiniging in Doorn.  

    

Geconstateerd wordtGeconstateerd wordtGeconstateerd wordtGeconstateerd wordt    dat dat dat dat de chemische wasserij aan de Acacialaan de chemische wasserij aan de Acacialaan de chemische wasserij aan de Acacialaan de chemische wasserij aan de Acacialaan 7777    en het daar sinds 1988 en het daar sinds 1988 en het daar sinds 1988 en het daar sinds 1988 

bekende geval van ernstige bodemverontreiniging met VOCl niet in het rapport is vermeld. bekende geval van ernstige bodemverontreiniging met VOCl niet in het rapport is vermeld. bekende geval van ernstige bodemverontreiniging met VOCl niet in het rapport is vermeld. bekende geval van ernstige bodemverontreiniging met VOCl niet in het rapport is vermeld.     

5.8 Binnenluchtmeting Acacialaan 5 en ING-kantoor 

De rapportage is opgenomen als bijlage 9 in het rapport nader bodemonderzoek en sane-

ringsonderzoek van Bioclear 2013. Metingen van de binnenlucht zijn uitgevoerd in Acacialaan 

5 (toilet begane grond en muurkast begane grond) en in de parkeergarage onder Plein 1923 

(ING-kantoor). In de muurkast van Acacialaan 5 werd een concentratie PER gemeten van 

243 ug/m³, die net onder de TCL-waarde van 250 ug/m³ lag. In het toilet lag de gemeten 

waarde op 165 ug/m³. 

In de parkeerkelder werd een waarde gemeten van 8,8 ug/m³. 

5.9 Nader onderzoek en saneringsonderzoek Acacialaan 7. 

5.9.1 Aanleiding en doel 

23 mei 2013 Rapport ‘NO/SO Stomerij Van Boordt, Acacialaan 7 te Doorn’ opgesteld door 

Bioclear b.v. in opdracht van Stichting Bodemcentrum (kenmerk: 20114125/8850). 

De aanleiding voor het nader onderzoek is volgens Bioclear (paragraaf 1.3, p. 2) het bepalen 

van de omvang van het brongebied (zowel grond als grondwater) en het definiëren van de 

saneringsdoelstelling. Voor het bepalen of deze doelstelling is behaald verwijzen wij naar de 

conclusie van ons schrijven. 

5.9.2 Historie 

In het kader van het nader onderzoek van Bioclear is geen vooronderzoek (historisch onder-

zoek) uitgevoerd conform NEN-5725. Het nader onderzoek van Bioclear voldoet daarmee niet 

aan de eisen zoals verwoord in de NTA-5755, waarin uitvoering van een vooronderzoek con-

form NEN-5725 is voorgeschreven op uitgebreid niveau.  

Door het ontbreken van het vooronderzoek bevat het rapport geen informatie omtrent het 

tijdstip van veroorzaking en een overzicht van mogelijke oorzaken. 

 

Er is door Bioclear wel een interview gehouden met de heer T.W.J. van Boordt. Enkele resulta-

ten daarvan zijn beschreven. “Naast het gebouw ligt een oude septic-tank welke al voor de 

komst van de stomerij buiten gebruik is gesteld (4.2.1 op p. 25)....    Eigenaar Van Boordt heeft 

geconstateerd dat er een PER-lucht uit de septic-tank kwam.  

 

In paragraaf 4.4.1 wordt bovendien een mogelijke oorzaak voor de verontreiniging met PER 

genoemd, namelijk de zogenaamde “overkokers” (p. 29). 

 

Van zowel de waargenomen PER-geur als de “overkokers” wordt niet vermeld wanneer die 

zijn waargenomen of zijn gebeurd. Uit de bespreking van de controle rapportages van de 

milieuinspecties zal blijken dat van beide zaken nimmer een melding is gedaan bij de hand-

havers. 
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Op basis van de verspreid in het rapport weergegeven historische geOp basis van de verspreid in het rapport weergegeven historische geOp basis van de verspreid in het rapport weergegeven historische geOp basis van de verspreid in het rapport weergegeven historische gegevens wordt gecogevens wordt gecogevens wordt gecogevens wordt gecon-n-n-n-

cludeerd dat zonder bewijs de aanwezige putten in de steeg tussen Acacialaan 5 en 7 wocludeerd dat zonder bewijs de aanwezige putten in de steeg tussen Acacialaan 5 en 7 wocludeerd dat zonder bewijs de aanwezige putten in de steeg tussen Acacialaan 5 en 7 wocludeerd dat zonder bewijs de aanwezige putten in de steeg tussen Acacialaan 5 en 7 wor-r-r-r-

den den den den geïnterpreteerdgeïnterpreteerdgeïnterpreteerdgeïnterpreteerd    als septicals septicals septicals septic----tanks. tanks. tanks. tanks. Zonder bewijs wordt de oorzaak  van de verontreiniging Zonder bewijs wordt de oorzaak  van de verontreiniging Zonder bewijs wordt de oorzaak  van de verontreiniging Zonder bewijs wordt de oorzaak  van de verontreiniging 

gerelateerd aan calamiteiten in de vorm van “overkokers”.gerelateerd aan calamiteiten in de vorm van “overkokers”.gerelateerd aan calamiteiten in de vorm van “overkokers”.gerelateerd aan calamiteiten in de vorm van “overkokers”.    

5.9.3 Veldwerk 

In paragraaf 2.2 wordt de gebruikte methode weergeven om in het veld de grondmonsters te 

selecteren die geanalyseerd moeten worden. “Het idee was om de diepte van de te nemen 

grondmonsters te bepalen aan de hand van een PID-meter. Etc.”  Een bedrijf dat vaker on-

derzoek doet naar VOCl verontreinigingen dient bekend te zijn met de praktijkervaring, dat 

zelfs zeer ernstig met VOCl verontreinigde monsters aan het maaiveld met een PID meter in 

de regel géén meetbare concentratie geven. Deze methode is ongeschikt om in het veld de 

monsters mee te selecteren. 

Al bij de eerste boring 01 (geplaatst op 1 maart 2012) blijken de geurwaarnemingen niet in 

relatie te staan tot de PID-metingen in het veld. Desondanks zijn op willekeurige diepten 

steekbusmonsters verzameld en geanalyseerd. Daarbij worden van boring 01 geen monsters 

verzameld van het traject 1,0-1,5 m -mv, ondanks dat daar een “luchtje aanzit” (zie opmer-

king rechts van het boorprofiel van boring 01 in bijlage 4 van het rapport). Wanneer vervol-

gens vanaf 2,0 m -mv een verdachte geur wordt waargenomen wacht men met monsterna-

me tot een diepte van 3,0 m -mv is bereikt. 

Er is afgeweken van de BRL2001, waarin is aangegeven dat van alle opgeboorde grond mon-

sters moeten worden verzameld. Conform de BRL2001 dienen van alle opgeboorde grond 

monsters te worden verzameld waarbij het te bemonsteren bodemtraject maximaal 0,5 m. 

mag bedragen. 

 

In boringen 03 en 04 zijn steekbusmonsters (monsters 1) verzameld van lithologisch verschillen-

de lagen. Dit is nimmer toegestaan en dit betreft een kritische afwijking van de BRL2001. Dit 

had als afwijking beschreven moeten worden. 

 

Van boring 202A (geplaatst op 13 februari 2013) zijn monsters verzameld uit pulsboring 202A 

(een pulsboring is een geroerde machinale boortechniek). Hier zijn in enkele boringen geroer-

de bodemtrajecten met een lengte van 1 m bemonsterd. Van de overige geplaatste borin-

gen 201 tot en met 207 zijn geen grondmonsters verzameld. 

Een dergelijke bemonsteringswijze (geroerde monsters bij onderzoek naar vluchtige stoffen én 

opmengen van trajecten groter dan 0,5 m) is in strijd met de BRL2001 en had als kritieke afwij-

king aangeduid moeten worden.  

 

In boring 201 is tot een diepte van 8 m -mv een bijmenging met brokken stenen weergege-

ven. De boorbeschrijving wijkt dusdanig sterk af van alle overige boringen, dat een verklaring 

voor het aantreffen van de brokken stenen is gewenst. BK gaat er vanuit dat de weergege-

ven lithologie niet overeenkomt met de werkelijkheid en dat hier een grindrijke bodemlaag is 

bedoeld. 

 

In bijlage 11 van het rapport zijn de kwaliteitscertificaten van het veldwerk gepresenteerd. 

Enkele van deze certificaten bevatten niet de volledige datum (alleen dag en maand) van 

het veldwerk waar ze voor zijn afgegeven. Slechts een enkel certificaat bevat summiere aan-

tekening omtrent afwijkingen. De hierboven gesignaleerde kritische afwijkingen zijn niet be-

schreven. 

GecGecGecGeconstateeronstateeronstateeronstateerd wordtd wordtd wordtd wordt    dat op meerdere punten is afgeweken van de BRL2001, zonder dat dat op meerdere punten is afgeweken van de BRL2001, zonder dat dat op meerdere punten is afgeweken van de BRL2001, zonder dat dat op meerdere punten is afgeweken van de BRL2001, zonder dat 

deze afwijkingen zijn beschreven. De afwijkingen kunnen gedeze afwijkingen zijn beschreven. De afwijkingen kunnen gedeze afwijkingen zijn beschreven. De afwijkingen kunnen gedeze afwijkingen zijn beschreven. De afwijkingen kunnen gevolgen hebben gehad voor de volgen hebben gehad voor de volgen hebben gehad voor de volgen hebben gehad voor de 

resultaten van het bodemonderzoek (niet de juiste lagen geanalyseerd, te lage gehalten resultaten van het bodemonderzoek (niet de juiste lagen geanalyseerd, te lage gehalten resultaten van het bodemonderzoek (niet de juiste lagen geanalyseerd, te lage gehalten resultaten van het bodemonderzoek (niet de juiste lagen geanalyseerd, te lage gehalten 

gemeten, omvang verontreiniging onvoldoende in kaart gebracht) en zijn daarom als kritgemeten, omvang verontreiniging onvoldoende in kaart gebracht) en zijn daarom als kritgemeten, omvang verontreiniging onvoldoende in kaart gebracht) en zijn daarom als kritgemeten, omvang verontreiniging onvoldoende in kaart gebracht) en zijn daarom als kriti-i-i-i-

sche afwijkingen aan te merken. Deze werkwijze is vanasche afwijkingen aan te merken. Deze werkwijze is vanasche afwijkingen aan te merken. Deze werkwijze is vanasche afwijkingen aan te merken. Deze werkwijze is vanaf 2012 tot en met februari 2013 tof 2012 tot en met februari 2013 tof 2012 tot en met februari 2013 tof 2012 tot en met februari 2013 toe-e-e-e-

gepast. gepast. gepast. gepast.     

 

De boorprofielen van peilbuizen 100 tot en met 113 uit het onderzoek door TNO uit 1999 zijn 

niet overgenomen in het rapport van het nader onderzoek.  

De tekeningen in de rapportage van het nader onderzoek (bijlage 2 en 3) bevatten nergens 

een totaal overzicht van de uitgevoerde boringen en peilbuizen. Bovendien wijkt de positie 
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van bijvoorbeeld peilbuis 103 af van de positie zoals weergegeven in het rapport van TNO, 

zonder dat hiervoor een verklaring wordt gepresenteerd. Het is algemeen bekend dat bij het 

gebruik van eerder door derden geplaatste peilbuizen, de positie, werking en diepte van 

dergelijke peilbuizen worden gecontroleerd en geconstateerde afwijkingen worden beschre-

ven.  

5.9.4 MIP-sonderingen 

Rapport betreffende MIP sonderingen Doorn, opsteller Fugro, kenmerk 2111-0218-0001 van 28-

maart 2013 (onderdeel van het nader onderzoek en saneringsonderzoek referentie 9 en in dit 

kader beoordeeld). 

 

MIP3, 4 en 5 zijn geplaatst op 6-6-2012.  

Op 25 september 2012 volgde de plaatsing van MIP06, 07, 08, 12a, 13b.  

MIP10, 11, 12, 13 zijn geplaatst in de periode vanaf 27 september 2012 tot en met 24 oktober 

2012. Ondermeer wordt van MIP5 de concentratie VOCl op 12 m -mv geraamd op circa 

40.000 ug/l en van MIP10 vanaf 10 m -mv op 12.000 ug/l. In MIP3 wordt rond 9 m -mv een 

concentratie van 100.000 ug/l geraamd.  

 

DDDDe rapportages van Fugro van 6 juni 2012 tot en met 25 oktober e rapportages van Fugro van 6 juni 2012 tot en met 25 oktober e rapportages van Fugro van 6 juni 2012 tot en met 25 oktober e rapportages van Fugro van 6 juni 2012 tot en met 25 oktober 2012 geven aanwijzingen om 2012 geven aanwijzingen om 2012 geven aanwijzingen om 2012 geven aanwijzingen om 

te veronderstellen dat zeer ernstige verontreinigingen met VOCl aanwezig zijnte veronderstellen dat zeer ernstige verontreinigingen met VOCl aanwezig zijnte veronderstellen dat zeer ernstige verontreinigingen met VOCl aanwezig zijnte veronderstellen dat zeer ernstige verontreinigingen met VOCl aanwezig zijn. . . .     

 

Als verificatie zijn door Bosatex ter plaatse van MIP3 géén boringen / peilbuizen uitgevoerd. 

Peilbuis 103 (filter 4,2 tot 5,2 m -mv) die nabij deze MIP3 is gesitueerd bleek bij monstername in  

1 maart 2012 (dus voor dat de MIP3 werd uitgevoerd) droog te staan en deze peilbuis is na 

bekend worden van MIP3 niet herplaatst. Opvallend genoeg is in bijlage 10 de stijghoogte in 

deze peilbuis weergegeven, gemeten op 25 februari 2013 op 4,09 m -mv. Nog geen jaar later 

is de peilbuis dus weer werkend. 

De gegevens uit het onderzoek door TNO uit 1999 voor peilbuis 103 zijn naar de mening van 

BK praktisch onbruikbaar omdat het filter bijna zeker boven de ernstige verontreiniging is ge-

plaatst. De door TNO gepresenteerde concentratie PER van 1050 ug/l is waarschijnlijk een 

fractie van de veel hogere concentraties die op basis van MIP3 vanaf 7 tot 14 m -mv aanwe-

zig zijn. Het gebruik van de meetwaarden uit peilbuis 103 in tekening bijlage 2 is naar de me-

ning van BK misleidend. 

 

Nabij MIP5 zijn op 7 februari 2013 peilbuizen 202 en 202A geplaatst waarbij met de filterstelling 

rekening is gehouden met MIP5.  

Bij MIP7 is geen verificatie uitgevoerd en bij MIP10 is als verificatie peilbuis 203 (2 filters) ge-

plaatst. 

 

Peilbuis 103 niet is herplaatst ondanks dat MIP3 daar aanlePeilbuis 103 niet is herplaatst ondanks dat MIP3 daar aanlePeilbuis 103 niet is herplaatst ondanks dat MIP3 daar aanlePeilbuis 103 niet is herplaatst ondanks dat MIP3 daar aanleiding toe geeft. Peilbuis 103 is iding toe geeft. Peilbuis 103 is iding toe geeft. Peilbuis 103 is iding toe geeft. Peilbuis 103 is     

in 2013 niet alsnog bemonsterd toen bleek dat er wel grondwater in het filter stond.in 2013 niet alsnog bemonsterd toen bleek dat er wel grondwater in het filter stond.in 2013 niet alsnog bemonsterd toen bleek dat er wel grondwater in het filter stond.in 2013 niet alsnog bemonsterd toen bleek dat er wel grondwater in het filter stond.    

Op deze plaats worden tussen 7 en 14 Op deze plaats worden tussen 7 en 14 Op deze plaats worden tussen 7 en 14 Op deze plaats worden tussen 7 en 14 m m m m ----mvmvmvmv    zeer sterke verontreinigingen met VOCl vezeer sterke verontreinigingen met VOCl vezeer sterke verontreinigingen met VOCl vezeer sterke verontreinigingen met VOCl ver-r-r-r-

wacht. Nabij MIP3 dient alsnog een peilbuis ter veriwacht. Nabij MIP3 dient alsnog een peilbuis ter veriwacht. Nabij MIP3 dient alsnog een peilbuis ter veriwacht. Nabij MIP3 dient alsnog een peilbuis ter verificatie te worden plaatsen. De filters dificatie te worden plaatsen. De filters dificatie te worden plaatsen. De filters dificatie te worden plaatsen. De filters die-e-e-e-

nen te worden geplaatst op diepten tussen 7 en 14 nen te worden geplaatst op diepten tussen 7 en 14 nen te worden geplaatst op diepten tussen 7 en 14 nen te worden geplaatst op diepten tussen 7 en 14 m m m m ----mvmvmvmv. Bovendien dient de bestaande . Bovendien dient de bestaande . Bovendien dient de bestaande . Bovendien dient de bestaande 

peilbuis 100 opnieuw te worden bemonsterd.peilbuis 100 opnieuw te worden bemonsterd.peilbuis 100 opnieuw te worden bemonsterd.peilbuis 100 opnieuw te worden bemonsterd.    

 

Op basis van het MIP onderzoek kan worden geconcludeerd dat de meeste peilbuizen uitOp basis van het MIP onderzoek kan worden geconcludeerd dat de meeste peilbuizen uitOp basis van het MIP onderzoek kan worden geconcludeerd dat de meeste peilbuizen uitOp basis van het MIP onderzoek kan worden geconcludeerd dat de meeste peilbuizen uit    de de de de 

door TNO in 1999 geplaatste 100 serie een filter hebben dat te ondiep is afgesteld ten opzicdoor TNO in 1999 geplaatste 100 serie een filter hebben dat te ondiep is afgesteld ten opzicdoor TNO in 1999 geplaatste 100 serie een filter hebben dat te ondiep is afgesteld ten opzicdoor TNO in 1999 geplaatste 100 serie een filter hebben dat te ondiep is afgesteld ten opzich-h-h-h-

te van de te van de te van de te van de (in oktober 2014) bekende (in oktober 2014) bekende (in oktober 2014) bekende (in oktober 2014) bekende verontreiniging. De gemeten concentraties verontreiniging. De gemeten concentraties verontreiniging. De gemeten concentraties verontreiniging. De gemeten concentraties zijn daazijn daazijn daazijn daar-r-r-r-

door relatief laag (op grotere diepte zijn hogere concentraties te metendoor relatief laag (op grotere diepte zijn hogere concentraties te metendoor relatief laag (op grotere diepte zijn hogere concentraties te metendoor relatief laag (op grotere diepte zijn hogere concentraties te meten) en de omvang van ) en de omvang van ) en de omvang van ) en de omvang van 

de verontreiniging met PER in het grondwater lijkt daardoor kleiner dan het geval isde verontreiniging met PER in het grondwater lijkt daardoor kleiner dan het geval isde verontreiniging met PER in het grondwater lijkt daardoor kleiner dan het geval isde verontreiniging met PER in het grondwater lijkt daardoor kleiner dan het geval is. De mee. De mee. De mee. De meet-t-t-t-

gegevens van TNO zijn daarmee onbruikbaar voor het opstellen van een trend hypothese.gegevens van TNO zijn daarmee onbruikbaar voor het opstellen van een trend hypothese.gegevens van TNO zijn daarmee onbruikbaar voor het opstellen van een trend hypothese.gegevens van TNO zijn daarmee onbruikbaar voor het opstellen van een trend hypothese.    

    

Op basis van het MIP onderzoek én de verificatie met de pOp basis van het MIP onderzoek én de verificatie met de pOp basis van het MIP onderzoek én de verificatie met de pOp basis van het MIP onderzoek én de verificatie met de peilbuizen uit de 200eilbuizen uit de 200eilbuizen uit de 200eilbuizen uit de 200----serie, conclserie, conclserie, conclserie, conclu-u-u-u-

deert BK dat de indicatieve contour 1500 ug/l PER (bijlage 2) een te klein gebied beslaat. deert BK dat de indicatieve contour 1500 ug/l PER (bijlage 2) een te klein gebied beslaat. deert BK dat de indicatieve contour 1500 ug/l PER (bijlage 2) een te klein gebied beslaat. deert BK dat de indicatieve contour 1500 ug/l PER (bijlage 2) een te klein gebied beslaat.     
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5.9.5 Interpretatie 

De gepresenteerde horizontale weergave in twee tekeningen (grond en grondwater) en 1 

schematische doorsnede tekening is onvoldoende om een 3D beeld te kunnen schetsen van 

de omvang van de verontreiniging in de grond en in het grondwater. In de grond zijn zowel 

de verticale als de horizontale omvang van de verontreinigingen niet voldoende afgeperkt. 

Duidelijk is wel dat de verontreiniging in de grond ter plaatse van de Acacialaan (boring 31) 

zich op een hoger niveau bevindt dan de ligging van riolering. De in 1979 aangelegde riole-

ring kan daarmee niet als introductiepad voor de verontreiniging worden beschouwd. De op 

de hoofdriolering aangesloten huisaansluitingen kunnen echter wel als mogelijk introductie-

pad worden beschouwd. 

 

Door Biolcear is op pagina 12 een motivatie en berekening gepresenteerd van de stromings-

snelheid in het grondwater. Hierbij zijn twee aannames gedaan: 

• De verontreiniging is geïntroduceerd op het maaiveld; 

• De verontreiniging is vanaf 1977 geïntroduceerd. 

Voor beide aannames zijn geen bewijzen gepresenteerd. De eerste aanname zal in het ver-

dere rapport bovendien niet houdbaar blijken. 

 

Wanneer er van uitgegaan wordt dat verontreiniging (ook) is geïntroduceerd via de zakput-

ten en daaraan gekoppelde rioleringen, dan kan introductie ook op een dieper niveau heb-

ben plaatsgevonden. Uit het ontbreken van meldingen van calamiteiten en de waarnemin-

gen tijdens de diverse controlebezoeken kan bovendien worden geconcludeerd dat intro-

ductie vanaf het maaiveld het minst waarschijnlijk is. 

 

Uitgaande van een introductie van de verontreiniging op een diepte van circa 1 m -mv (dus 

onder de humusrijke toplaag), mag er van uitgegaan worden dat de verontreiniging minder 

tijd nodig heeft gehad om weg te zakken naar het grondwater. Daarmee is de pluim in een 

kortere tijd ontstaan dan nu wordt geraamd. 

 

Op basis van Op basis van Op basis van Op basis van hehehehet verspreidingspatroon t verspreidingspatroon t verspreidingspatroon t verspreidingspatroon in het grondwater in het grondwater in het grondwater in het grondwater en de geraamde groen de geraamde groen de geraamde groen de geraamde grondwaterstrndwaterstrndwaterstrndwaterstro-o-o-o-

mingssnelheid mingssnelheid mingssnelheid mingssnelheid kan niet zonder meer worden geconcludeerd dat sprake is van een historisch kan niet zonder meer worden geconcludeerd dat sprake is van een historisch kan niet zonder meer worden geconcludeerd dat sprake is van een historisch kan niet zonder meer worden geconcludeerd dat sprake is van een historisch 

geval van bodemverontreiniginggeval van bodemverontreiniginggeval van bodemverontreiniginggeval van bodemverontreiniging....    

5.9.6 Conclusie nader onderzoek 

De aanleiding voor het nader onderzoek is volgens Bioclear (paragraaf 1.3, pagina 2) het 

bepalen van de omvang van het brongebied (zowel grond als grondwater) en het definiëren 

van de saneringsdoelstelling.  

Uit de bovenstaande beoordeling blijkt dat door Bioclear in het brongebied onvoldoende 

informatie is verzameld van het meest sterk verontreinigde bodemniveau. Naar de mening 

van BK is hier vanaf 1999 (TNO) tot heden slechts het topje van de ijsberg onderzocht, terwijl 

verwacht mocht worden dat vanwege aanwezigheid van zaklagen (vermoedelijk nabij de 

zakputten en de opslag van afvalproducten) de verontreiniging in het brongebied naar een 

diepte tussen 7 en 14 m -mv gemigreerd is en mogelijk zelfs dieper. Zowel MIP3 als MIP5 geven 

aanwijzingen dat ook rond 22-24 m -mv sprake is van sterke verontreinigingen. 

 

BK constateert dat het doel van het nader onBK constateert dat het doel van het nader onBK constateert dat het doel van het nader onBK constateert dat het doel van het nader onderzoek zoals omschreven in paragraaf 1.3 derzoek zoals omschreven in paragraaf 1.3 derzoek zoals omschreven in paragraaf 1.3 derzoek zoals omschreven in paragraaf 1.3 

geenszins is behaald. De verzamelde gegevens zijn naar de mening van BK onvoldoende om geenszins is behaald. De verzamelde gegevens zijn naar de mening van BK onvoldoende om geenszins is behaald. De verzamelde gegevens zijn naar de mening van BK onvoldoende om geenszins is behaald. De verzamelde gegevens zijn naar de mening van BK onvoldoende om 

daarmee een betrouwbare saneringsaanpak van het brondaarmee een betrouwbare saneringsaanpak van het brondaarmee een betrouwbare saneringsaanpak van het brondaarmee een betrouwbare saneringsaanpak van het brongebied mee te kunnen opstellen.gebied mee te kunnen opstellen.gebied mee te kunnen opstellen.gebied mee te kunnen opstellen.    

5.10 Beknopt saneringsonderzoek Acacialaan 7 e.o.. 

19 Juli 2013 Conceptrapportage ‘Beknopt saneringsonderzoek Acacialaan 7 e.o.  te Doorn, 

afweging twee saneringsvarianten’, opgesteld door Bioclear b.v. in opdracht van Bodemcen-

trum (kenmerk: 20114125/8958).In het beknopt saneringsonderzoek wordt de eerder bereken-

de stroomsnelheid gehanteerd van 12 m /jaar. Dit is een te optimistische voorstelling. Er is een 

reële kans aanwezig dat de verontreiniging zich sneller verspreidt.  



BK Bodem 

pagina 34 van 46 

 

Acacialaan 7 e.o. te Doorn 

Rapportage vooronderzoek | 143740 | 10 november 2014 

5.11 Saneringsonderzoek Fase 2 Acacialaan 7. 

15 April 2014 Rapportage ‘Saneringsonderzoek Fase 2 Acacialaan 7 e.o. te Doorn, Afweging 

vier fall back scenario’s’, opgesteld door Bioclear b.v. in opdracht van Bodemcentrum (ken-

merk: 20114125/9461).Het saneringsonderzoek fase 2 bevat een nadere uitwerking van de 

sanering fase 1 (hoofdstuk 4) en een uitwerking van fase 2. Het stuk is voor alsnog niet beoor-

deeld, aangezien er eind oktober 2014 een aanvullend onderzoek in uitvoering is. 

5.12 Briefrapport camera-inspectie 

Op 1 oktober 2014 is door Teeuwissen rioolreiniging, in opdracht van Bosatex een camera-

inspectie uitgevoerd van de verschillende rioleringssystemen die aanwezig zijn op Acacialaan 

5 en 7. 

De inspecties zijn beschreven in zes inspectierapporten. 

 

 

afbeelding 9: tekening riolering uit briefrapport Teeuwissen. 

 

De eerste inspectie is uitgevoerd in het riool onder Acacialaan 5, vanaf de westgevel (put 1) 

in de richting van de oostgevel (put 2). Het riool is vervaardigd van gres of eterniet. De open-

verbinding naar het maaiveld tegen de oostelijke gevel van Acacialaan 5 (op de tekening 

aangegeven als putje 2) wordt niet duidelijk beschreven (op circa 6,0 m een inlaat op 12 uur). 

Van deze open inlaat is onderstaande foto beschikbaar (bij pijl). 
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afbeelding 10: open inlaat naar riolering onder Acacialaan 5. 

 

De tweede tot en met de vierde inspectie op Acacialaan 5 worden niet behandeld omdat ze 

geen bijzonderheden opleverden.  

Onder Acacialaan 5 is nog een riool aanwezig dat begint bij een inspectieput aan de voor-

gevel (links bij de voordeur) en loopt in de richting van een voormalig toilet. Dit riool is niet 

geïnspecteerd. 

 

De vijfde en zesde (laatste) inspectie betroffen de riolering vanuit Acacialaan 7. Hier werd 

gestart in een schrobput in de wasserij. De leidingen zijn hier van PVC. In de zesde inspectie 

(VW6) is een overgang van PVC naar gietijzer vastgesteld, waar op 6 uur een kier zit. Er zijn bij 

de inspecties vanuit de wasserij geen verbindingen geconstateerd naar de zak- / zinkputten.    

 

De zinkputten zijn eveneens met de camera geïnspecteerd. Een foto die is gemaakt tijdens 

de inspectie toont de kabels waaraan de camera is bevestigd in de verbindingsbuis tussen de 

zakputten 2 en 3 (zie afbeelding hier onder).  

Op basis van de beschikbare foto’s blijken de zakputten te zijn gevuld met grond, puin, plastic 

en onbekende voorwerpen. De vulling van de zakputten en de camera-inspectie die is uitge-

voerd in de putten zijn door Teeuwissen niet beschreven. 

Put 1 was niet bereikbaar voor inspectie omdat daar een pallet met stenen op stond.  

Bij nadere beschouwing van foto’s blijken het hier dakpannen te betreffen.  
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afbeelding 11: inspectie van de zakput 2 Acacialaan 7. 

 

 

afbeelding 12: zakput 3 Acacialaan 7. 

 

Op basis van de beschikbare foto’s, lijken de zakputten gemaakt van beton.  

Zakput 3 lijkt cilindrisch te zijn opgebouwd. 

 

Conclusies 

De riolering onder Acacialaan 5 heeft een open verbinding naar het maaiveld ter hoogte 

van zakput 3, maar staat niet in verbinding met deze zakput, of het rioleringssysteem van 

Acacialaan 7. Deze riolering loopt af in westelijke richting naar de van Bennekomweg. 

 

De zakputten staan niet in verbinding met het rioleringssysteem onder Acacialaan 5 en het 

rioleringssysteem vanuit de wasserij aan de Acacialaan 7.  

 

De zakputten staan vrijwel zeker in verbinding met de voormalige slachterij achter Acacia-

laan 9. De aanwezigheid van deze putten wordt beschreven in de Hinderwetvergunning uit 

1938 (zie verder onder de beschrijving van de milieuvergunningen). Er is daar sprake van een 

overstort en een zinkput (zie onderstaand fragment uit de Hinderwetvergunning).  
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afbeelding 13: fragment Hinderwetvergunning Acacialaan 9. 

 

In 1938 waren Acacialaan 5 tot en met 9 eigendom van één eigenaar. Het is daarom niet 

vreemd dat de riolering van de slachterij op Acacialaan 9 over het terrein van nummer 7 liep. 

 

Door het ontbrekeDoor het ontbrekeDoor het ontbrekeDoor het ontbreken van een inspectierapport van het rioolstelsel rond de zakputten, kan de n van een inspectierapport van het rioolstelsel rond de zakputten, kan de n van een inspectierapport van het rioolstelsel rond de zakputten, kan de n van een inspectierapport van het rioolstelsel rond de zakputten, kan de 

bovenomschreven constructie niet gecontroleerd worden. bovenomschreven constructie niet gecontroleerd worden. bovenomschreven constructie niet gecontroleerd worden. bovenomschreven constructie niet gecontroleerd worden. De camera inspectie is daarmee De camera inspectie is daarmee De camera inspectie is daarmee De camera inspectie is daarmee 

op kritische punten op kritische punten op kritische punten op kritische punten onvoldoende uitgevoerd.onvoldoende uitgevoerd.onvoldoende uitgevoerd.onvoldoende uitgevoerd.    

5.13 Aanvullend nader onderzoek 

Van het in uitvoering zijnde aanvullend nader onderzoek zijn een boorplan en een overzicht 

van enkele analyseresultaten van grond en grondwatermonsters aangeleverd. Bovendien is 

een samenvatting bekend die door Bosatex is gemaild op 21 oktober 2014: 

 

‘Hierbij een overzicht van de analyseresultaten van het extra onderzoek op de locatie Aca-

cialaan 7 en directe omgeving in Doorn tot nu toe. De resultaten zijn in samenvatting als volgt: 

•    De bestaande contour van de ernstige grondverontreiniging met PER bij de stomerij wordt 

met dit onderzoek bevestigd. De verontreiniging is aanwezig onder de steeg, onder de 

woning Acacialaan 5 en onder de stomerij (Acacialaan 7/9). Ook de grond onder (een 

deel van) Van Bennekomweg 2 is sterk verontreinigd met PER (de grond van boring 46 di-

rect langs Van Bennekomweg 2 op een diepte van 2,5 tot 2,7 m -mv is namelijk ook sterk 

verontreinigd met PER). Grond ter plaatse van de schuren achter de stomerij en op het 

perceel Acacialaan 11 is niet ernstig verontreinigd.  

•    De bestaande contouren van de grondwaterverontreiniging) worden in grote lijnen be-

vestigd. Dit geldt in elk geval voor de contouren volgens de definities van puur product (> 

10% oplosbaarheid) en bronzone (>1% oplosbaarheid). De contour van het actief te sane-

ren gebied blijft in grote lijnen gelijk (maar wordt mogelijk iets aangepast). 

•    In noordelijke en oostelijke richting (Van Bennekomweg 2, Acacialaan 11) ligt de interven-

tiewaardecontour (pluimgebied) verder weg dan verwacht op basis van eerder onder-

zoek. De ligging van de contour zal in oostelijke richting met enkele peilbuizen exacter 

worden bepaald. 

•    Eén grondmonster (boring 55 ter plaatse van zijingang Acacialaan 5, ongeveer op dezelf-

de plek als boring/peilbuis 49) en alle grondwatermonsters zijn geanalyseerd op vinylchlo-

ride (VC). Alleen in het grondwater uit peilbuis 53 is een licht verhoogde concentratie VC 

gemeten (< interventiewaarde). In overige grondwatermonsters zijn volgens verwachting 

geen verhogingen van VC gemeten.’ 

 

Op basis van deze voorlopige resultaten zijn door BK een overzichtstekening met boorpunten 

en een contourkaart van de verontreinigingen met PER in de grond en in het grondwater 

geconstrueerd (zie bijlage 1.2 en 1.3 van het voorliggende rapport).  
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Het verspreidingspatroon van de verontreinigingen in de gin de gin de gin de grondrondrondrond wijst op een kern ter plaatse, 

of nabij boring 54, waar in de grond op een diepte van 4,0 tot 4,2 m -mv een gehalte PER van 

8.100 mg/kg ds is gemeten. In de nabij omgeving van deze boring liggen de gehalten PER in 

de grond op ongeveer hetzelfde diepteniveau al snel aanmerkelijk lager. 

 

Het verspreidingsbeeld van de verontreiniging in het grondwaterin het grondwaterin het grondwaterin het grondwater in het brongebied wijst op 

een breed introductiepad. Introductie heeft waarschijnlijk plaatsgevonden nabij de zinkput 

(door Bioclear aangeduid als septictank) en de riolering onder Acacialaan 5. Waarschijnlijk als 

gevolg van de onttrekking van grondwater rond 2002 bij de aanleg van de parkeerkelder 

onder de ING-bank is een substantiële hoeveelheid bronproduct in zuidelijke richting gemi-

greerd.  

 

Het gebied waarin de concentraties PER hoger liggen dan 100.000 ug/l bevindt zich tegen-

woordig tussen het gebouw Acacialaan 7 en de ING-bank, met de hoogste gemeten con-

centratie van 410.000 ug/l in peilbuis 102. De pluim is vervolgens in zuidoostelijke richting ont-

wikkeld.  

Uit de vorm van de pluim kan worden afgeleid dat de verontreiniging met zekerheid vóór 

circa 2002 moet zijn  geïntroduceerd. (NB. dit is overigens geen garantie dat ook ná 2002 

geen verontreiniging meer is geïntroduceerd). 
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6 Locatie inspectie 
In het kader van het vooronderzoek is door BK gebruik gemaakt van foto’s die zijn aangele-

verd door omwonenden. BK heeft zelf geen locatie-inspectie uitgevoerd. 

 

 

afbeelding 14: opslag van vaten achter Acacialaan 9 foto 25 januari 2011 

 

 

afbeelding 15: opslag van vat op lekbak achter Acacialaan 7, foto 27 augustus2014 
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afbeelding 16: gegalvaniseerde stalen lekbak na verwijdering van rooster achter Acacialaan 7, 

foto 1 oktober 2014 

 

 

 

afbeelding 17: opslag van afvalstoffen achter Acacialaan 9 foto 10 oktober 2014 

 

De bovenstaande foto’s tonen aan dat in 2011 en 2014 stoffen zijn opgeslagen op de tegel-

verhardingen, zonder lekbak.   
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7 Conclusies en aanbevelingen 

7.1 Onderzoeksvraag 

De onderzoeksvraag van het onderzoek is in de inleiding onderverdeeld in de volgende deel-

vragen: 

� Welke Hinderwet-, WM- en Omgevingsvergunningen zijn (in het verleden) afgegeven voor 

deze en de voorgaande inrichting(en)? 

� Welke machines zijn in welke periode ten behoeve van het reinigingsproces toegepast? 

� Welke meldingen (calamiteiten en dergelijke) en handhavingsacties zijn met betrekking tot 

deze inrichting te achterhalen? 

� Welke gegevens zijn beschikbaar over de aanwezige riolering/drinkwaterleidingen (hoofd-

leiding en transportleiding) en de vervanging daarvan? 

� Welke gegevens zijn beschikbaar in relatie tot aangelegde zinkputten / zakputten / septic 

tanks ? 

� Welke betrokkenen kunnen middels een interview nog extra informatie aanleveren? 

 

� Welke bodemonderzoeksrapporten zijn beschikbaar in relatie tot deze locatie en/of het 

geval van bodemverontreiniging, wie waren de verschillende opdrachtgevers, wat zijn op 

hoofdlijnen de conclusies en welke instanties waren op de hoogte van deze conclusies? 

 

Voor het kunnen beantwoorden van deze onderzoeksvraag is onderzoek gedaan naar de 

historie van de stomerij, de bodembedreigende activiteiten die hebben plaats gevonden en 

de bodemonderzoeken die inmiddels zijn uitgevoerd.  

7.1.1 Vergunningssituatie 

De volgende vergunningen c.q. meldingen zijn van de stomerij aan de Acacialaan 7 bekend:  

� Hinderwetvergunning 1977-1991 

� Kennisgeving van lozingen op de riolering door bedrijven 1991-  

� AMvB-Melding/Kennisgevingsformulier Besluit chemische wasserijen Hinderwet 1991-2008 

� Melding in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Acti-

viteitenbesluit) 2008-heden 

7.1.2 Reinigingsmachines 

De stomerij heeft de chemische reinigingsinstallatie drie keer vernieuwd. De reinigingsmachi-

nes zijn elk gebruikt gedurende de periode: 

� 1977-1992 merk Spencer (geen lekbak); 

� 1992-2008  merk Böwe (vanaf 1994 onder lekbak); 

� 2008- heden (merk Polymark). 
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7.1.3 Controles 

Bij het bedrijf zijn de volgende controles uitgevoerd:  

 

tabel 2: gegevens met betrekking tot controles 

Controle jaar Constatering Opgelost in 

1988 De resten perchloorethyleen worden via het hoofdkantoor in Wijk bij 

Duurstede afgevoerd. Geen afgifte bonnen hiervan aanwezig. Deze 

zijn er pas vanaf 1989. 

Niet opgelost 

1991 De inhoud van de opvangbak opslag PER, die ten minste gelijk aan 

inhoud van vaten en cans moet zijn, is niet in orde; 

de opvangbak is niet hittebestendig, onbrandbaar, voldoende sterk, 

vloeistofdicht en bestand tegen inwerking. 

 

1992 Het plaatsen van een vloeistofdichte bak in de ruimte waar de stoom-

ketel is geplaatst en waar de chemicaliën worden geplaatst 

 

1994 De chemische reinigingsinstallatie is in een vloeistofdichte lekbak ge-

plaatst en ook de voorraad van 120 liter perchloorethyleen in jerrycans 

is in een lekbak geplaatst.  De voorraad van 120 liter verzadigd per-

chloorethyleen in jerrycans is echter niet in een lekbak geplaatst.   

1994 

1995 Afgifte bewijzen niet aanwezig, later aangeleverd. De opslag van 

destillatieresidu (slib) vindt wel plaats in een vloeistofdicht vat, maar dit 

vat is niet in een lekbak met afdak dan wel inpandig in een lekbak 

geplaatst, zodat bij omvallen of lekkage gevaar voor bodemverontrei-

niging bestaat.  

1997 

2001 Bij de reinigingsmachine werden op enkele punten PER-damplekkages 

gevonden. 

Doordat één van de lekkages relatief groot was, werd het opsporen 

van mogelijke andere lekkages moeilijker en op sommige plaatsen 

onmogelijk. 

2001 

2003 VOS-registratie niet volledig Niet opgelost 

2006 De afgiftebewijzen van gevaarlijk afval en de verbruiksgegevens van 

gas, water en elektriciteit zijn niet binnen de inrichting aanwezig. 

2-3-2007 

(gegevens 

over 2005-

2006) 

2008 Er is 190 liter (19 vaten met 10 liter) PER opgeslagen in een open kast 

ipv vloeistofdichte kluis 

 

2010 Opslag gevaarlijke stoffen bestaat uit 190 liter PER, opgeslagen in jerry-

cans, in een gewone kast, en 100 liter reinigingsmiddelen, opgeslagen 

in jerrycans, in een gewone kast; oplosmiddelenboekhouding van 2009 

en verder ligt niet ter inzage. 

 

2013 De oplosmiddelenboekhouding kon niet worden aangetoond. 2013 

2014 De controle of de lekbak waarin de gebruikte PER in een vat wordt 

opgeslagen, nog voldoende vloeistofkerend is, kon niet worden uitge-

voerd. Het vat was grotendeels vol. Verder ontbreekt een logboek met 

bodembeschermende middelen. 

 

 

Bij controles op 10-1-1994 en 11-12-2000 is de vraag of sprake was van bodemverontreiniging 

met nnnneeeeeeee beantwoord, terwijl geconstateerd moet worden dat vanaf 1988 verontreiniging van 

de grond bekend was bij de heer T.W.J. van Boordt en vanaf 1999 verontreiniging van het 

grondwater bekend was bij de heer T.W.J. van Boordt. In veel gevallen is er bij de controlebe-

zoeken echter in het geheel niet gevraagd naar mogelijke bodemverontreiniging en is hierop 

niet gecontroleerd.  

In een brief van 5-10-2009 meldt de milieudienst Zuid-oost Utrecht expliciet dat er geen bo-

demonderzoek behoeft te worden uitgevoerd. 

In een memo van 16-1-2002 blijkt dat de gemeente –na aangeven van T.W.J. van Boordt dat 

hij niet mee doet aan de BSB-actie vanwege reeds uitgevoerd bodemonderzoek- nog steeds 

niet geïnformeerd was over de bodemverontreiniging en op zoek is naar een rapportage van 

bodemonderzoek. Het is niet bekend wanneer de gemeente precies op de hoogte is geraakt 

van de aanwezige bodemverontreiniging.  
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Uit alle controlebezoeken valt op te maken dat een afvalstoffen registratie en VOS boekhou-

ding met grote regelmaat niet kon worden getoond. In een brief van de omgevingsdienst 

regio Utrecht van 3-5-2013 (verzonden 8-5-2013) merkt deze dienst op “aangezien de overtre-

dingen (waaronder onder meer het tonen van de oplosmiddelenboekhouding) kennelijk 

geen incident zijn, wordt hierbij aangekondigd dat een bestuursrechtelijke sanctie zal worden 

opgelegd”. 

Incidenteel (2-3-2007 en 2013) zijn wel enkele afvoerbonnen aangeleverd. Uit de incidentele 

afvoerbonnen en VOS registraties kan het gebruik van PER en de hoeveelheid PER-residu die 

dit moet hebben opgeleverd, niet worden gereconstrueerd.  

7.1.4 Riolering en zakputten 

Er zijn in 1938 een overstortput en een zinkput geïnstalleerd waar de slachterij van Acacialaan 

9 op loosde. Nadere gegevens omtrent de exacte ligging ontbreken nog tijdens het schrijven 

van de conceptrapportage. Op een niet gedateerde beschrijving van de ligging van de 

riolering vanuit de slagerij aan de Acacialaan 7 is vermeld “slagerij no.9 is aangesloten op de 

Van Bennekomweg. Leiding loopt onder het gebouw van aannemersbedrijf Boeschoten 

door” Met dit gebouw wordt Acacialaan 5 bedoeld. 

 

 
Afbeelding 1Afbeelding 1Afbeelding 1Afbeelding 18888: riolering Acacialaan 9 onbekende datum: riolering Acacialaan 9 onbekende datum: riolering Acacialaan 9 onbekende datum: riolering Acacialaan 9 onbekende datum    

 

De omschrijving op de rioleringstekening doet vermoeden dat hier sprake is van een riolering 

vanuit de slagerij. Wij gaan er vanuit dat hier de slachterij is bedoeld, aangezien de riolering 

vanuit de slagerij in een separate tekening is aangegeven, welke riolering op de Acacialaan 

afwaterde. De verwachte ligging van de riolering tussen de slachterij achter Acacialaan 9 en 

de zinkputten is weergegeven op de overzichtstekening in bijlage 1.3 van het voorliggende 

rapport. 

 

Het is aannemelijk dat de zinkput waarvan sprake is in de Hinderwetvergunning uit 1938, de-

zelfde is als de zinkput 3 uit het briefrapport camera-inspectie van Teeuwissen, welke put in de 

steeg tussen Acacialaan 5 en 7 aanwezig is.  

 

In 1979 wordt het hoofdriool in de staat Acacialaan volledig vernieuwd. De riolering bleek 

zeer slecht te zijn. De buizen waren behoorlijk aangetast en het riool was op diverse plaatsen 
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verzakt, terwijl de buizen bij de verbindingen op diverse plaatsen zijdelings ten opzicht van 

elkaar waren verschoven. 

 

In 2012 is verontreiniging in de grond aangetroffen op een hoger niveau dan de ligging van 

het hoofdriool. 

7.1.5 Interview 

In oktober 2014 is een telefonisch onderhoud geweest met de heer T. de Leeuwe, voormalig 

exploitant van de stomerij aan de Acacialaan 7 te Doorn. Toen hij in de zaak kwam, was er 

een nieuwe chemische reinigingsinstallatie die in 1992 was geplaatst. Deze machine werkte 

goed en heeft nooit gelekt tijdens de periode dat hij het bedrijf pachtte. Onder deze machi-

ne was tijdens de periode dat hij het bedrijf pachtte, een vloeistofdichte lekbak aanwezig 

(NB. in 1994 geplaatst). Hij weet wel aan dat deze lekbak toen recent was geplaatst en ook 

dat onder de oude chemische reinigingsinstallatie geen lekbak aanwezig was. 

Betreffende de af- en aanvoer PER en destillatieresidu (slib): Hij geeft aan dat hij niet weet wat 

er voor en na hem heeft plaatsgevonden. Toen hij kwam, was het de gewoonte het afvoer-

vat met destillatieresidu (slib) op de stoep  buiten neer te zetten, zonder lekbak of iets derge-

lijks . Hij moest deze manier van opslag van de Milieudienst Zuidoost Utrecht aanpassen en de 

opslag op een lekbak c.q. reservoir plaatsen.  

7.1.6 Bodemonderzoeken 

Een overzicht van de uitgevoerde bodemonderzoeken is weergegeven in tabel 1. 

 

Ten aanzien van alle tot heden uitgevoerde bodemonderzoeken en de bepaalde omvang 

van de verontreinigingen met VOCl worden de volgende conclusies getrokken: 

• In 1988 is voor het eerst geconstateerd dat de grond sterke verontreinigingen met gechlo-

reerde koolwaterstoffen bevat (zie TNO 1988). 

• In 1999 is tijdens onderzoek van het grondwater door TNO vastgesteld dat ook het grond-

water (zeer) sterk is verontreinigd met VOCl en met name met PER. Gelet op de gemeten 

concentraties had in 1999 kunnen worden vastgesteld dat sprake is van potentiele huma-

ne risico’s en verspreidingsrisico’s. 

• Rond 2002 (?) is door de onttrekking voor de ING-bank de vorm van de verontreinigings-

vlek beïnvloed. Een substantieel deel van de verontreiniging is dus vóór 2002 ontstaan. 

• In 2012 (13 jaar nadat bekend werd dat sprake is van een ernstig geval van bodemveront-

reiniging met mobiele stoffen) is met behulp van MIP sondering en nader onderzoek het to-

tale geval zeer globaal in beeld gebracht. Hierbij zijn door Fugro indicaties gegeven van 

de aanwezigheid van zeer hoge concentraties VOCl. 

• Geen van de uitgevoerde bodemonderzoeken bevat een gedegen vooronderzoek (sinds 

1999 uit te voeren conform NVN-5725 en sinds 2009 NEN-5725). De bodemonderzoeken 

voldoen daarmee niet aan de huidige richtlijnen en normen. Als gevolg van onvoldoende 

vooronderzoek is niet bepaald of al dan niet sprake is van een (geheel of gedeeltelijk) his-

torische / nieuw geval van bodemverontreiniging. De aard van de verontreinigingen is 

daarmee onvoldoende gedocumenteerd. 

• Doordat de ouderdom van het geval niet is vastgesteld, kan niet worden beoordeeld of 

de gepresenteerde saneringsvarianten wettelijk gezien tot de mogelijkheden behoren. 

Wanneer sprake is van een (gedeeltelijk) nieuw geval van bodemverontreiniging, dan 

geldt daarvoor mogelijk de zorgplichtparagraaf uit de Wet Bodembescherming. 

• De omvang van de verontreinigingen in de grond en in het grondwater is (tot 23-5-2013) 

deels bepaald op basis van veldwerk waarvan kritische afwijkingen onvoldoende zijn ge-

documenteerd. Niet altijd zijn de (naar verwachting) meest verontreinigde grondmonsters 

geanalyseerd en zijn filters van peilbuizen niet altijd optimaal afgesteld om de hoogste 

concentraties in beeld te kunnen brengen. De gepresenteerde schematische doorsnede 

tekening met verontreinigingscontouren is volstrekt onvoldoende om zelfs maar een glo-

baal 3D beeld te kunnen schetsen van de omvang van de verontreiniging in het grondwa-

ter. Dit is met name het geval voor het gebied nabij Acacialaan 7 en in iets mindere mate 

voor het overige gebied tot aan het gemeentehuis.  
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• De kwaliteit van het veldwerk dat eind oktober 2014 nog in uitvoering was kon niet worden 

beoordeeld omdat geen gegevens zijn aangeleverd. 

• In oktober 2014 is aan de hand van de voorlopige resultaten van het aanvullend nader 

onderzoek geconstateerd dat de kern van de verontreiniging in de grond is gelegen ter 

plaatse of nabij boring 54 (PER 8.100 mg.kg d.s.). De kern in het grondwater is gelegen 

vanaf de zinkput 3 en het riool onder Acacialaan 5 tot aan de noordelijke gevel van de 

ING-bank aan Plein 1923 nummer 8.  

• Een deel van de verontreiniging is geïntroduceerd via de zinkput 3. Omdat deze niet in 

directe verbinding staan met het rioleringssysteem van de wasserij, kan alleen verontreini-

ging zijn geïntroduceerd via het rioolsysteem (vermoedelijk vanuit de voormalige slachterij) 

dat is aangesloten op de zinkputten en / of via de deksel op deze putten. 

• Een deel van de verontreiniging is geïntroduceerd via de het rioolsysteem onder Acacia-

laan 5. Er zijn geen gegevens gevonden die wijzen op het gebruik van PER ter plaatse van 

Acacialaan 5. Het is daardoor onwaarschijnlijk dat de verontreiniging vanuit dit perceel is 

veroorzaakt. De introductie zal dus afkomstig moeten zijn van lozing op dat systeem. Om-

dat het systeem niet is aangesloten op de zakputten en ook niet is aangesloten op het rio-

leringssysteem van de wasserij en het systeem afloopt in westelijke richting, kan introductie 

alleen hebben plaatsgevonden via de open inlaat tegen de oostelijke gevel van Acacia-

laan 5.  

• Een tweede introductiepunt kan op basis van het verspreidingspatroon van de verontrei-

nigingen in de grond worden aangewezen ter plaatse van de openbare weg (trottoirs) 

aan weerszijde van de Acacialaan, ter hoogte van Acacialaan 7. Introductie kan hier 

hebben plaatsgevonden door het plaatsen van destillaat afval van de stomerij langs de 

straat (bron nader onderzoek en saneringplan, p. 30).  

• Met de vaststelling van het introductiepunt van de verontreiniging, kan nog geen uitspraak 

worden gedaan omtrent het tijdstip veroorzaking. Zeker is wel, dat dit zal zijn gelegen ná 

1977 (oprichting wasserij). Zeker is ook, dat de verontreiniging rond 2002 is verplaatst. Zeker 

is eveneens in 2013 tijdens bodemonderzoek door Bioclear een PER-geur is waargenomen 

in de zakput (tevens opgenomen in het verslag van een milieucontrole op 9 september 

2014). 

• De zeer hoge concentraties PER in het grondwater nabij de noordelijke gevel van Plein 

1923 nummer 8 wijzen op een verplaatsing van de verontreinigingsvlek vanuit de plaats 

waar deze is geïntroduceerd in zuidelijke richting (dus afwijkend van de natuurlijke zuid-

westelijk gerichte grondwaterstromingsrichting). Deze verplaatsing heeft plaatsgevonden 

door de bemaling van de bouwput rond 2002. Dit betekent dat een onbekend deel van 

de verontreiniging met PER al vóór 2002 in de bodem is geïntroduceerd. Met deze vaststel-

ling kan echter geen uitspraak worden gedaan omtrent het tijdstip van veroorzaking aan-

gezien ook ná dat jaar nog additionele verontreiniging kan zijn ontstaan. 

• Op basis van de beschikbare bodemgegevens kan geen betrouwbare trend-analyse 

worden uitgevoerd en kan niet worden beoordeeld of de bulk van de verontreiniging al 

dan niet vóór 1987 is ontstaan. 

• Uitgaande van een introductie van de verontreiniging via de zinkput en riolering onder 

Acacialaan 5 op een diepte van circa 1 m -mv (dus onder de humusrijke toplaag), mag er 

van uitgegaan worden dat de verontreiniging minder tijd nodig heeft gehad om weg te 

zakken naar het grondwater. Daarmee is de pluim in een kortere tijd ontstaan dan nu 

wordt geraamd en is de verspreidingssnelheid groter.  

• De hypothese (uit eerder bodemonderzoeken) dat sprake zou zijn van een historisch geval 

van bodemverontreiniging is niet aannemelijk. De in 2013 geroken PER lucht in de zinkput, 

de hoge gehalten in de minder diepe bodemlagen boven de heersende grondwater-

spiegel en het verspreidingspatroon in het grondwater (de hoogste concentraties bevin-

den zich op een afstand van slechts enkele tientallen meters van het punt van introductie) 

wijzen op een recente introductie van verontreiniging, na 1987. Er is dus op zijn minst sprake 

is van een gemengd geval. Beter inzicht in de opbouw van de verontreiniging per 0,5 me-

ter in de kern, de fysieke situatie ter hoogte van de zinkput en het verspreidingspatroon in 

het grondwater kunnen meer inzicht bieden ter zake van de veroorzakingsperiode. 
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Informatie 

Provincie Utrecht, bevoegd gezag wat betreft de uitvoering van de Wet bodembescherming 

(vergunningverlening  en handhaving), geeft aan dat pas medio 2001 de eigenaar van de 

stomerij de provincie Utrecht benaderd heeft over de verontreiniging ter plaatse van zijn be-

drijf. Eerder was de situatie niet bij de provincie bekend. ln 2002 heeft de eigenaar (op basis 

van verkennend  bodemonderzoek) een PIan van Aanpak door TNO naar de provincie  ge-

stuurd. Nader onderzoek moest uitgevoerd  worden om de omvang van de verontreiniging in 

beeld te brengen en om te bepalen of deze verontreiniging  risico’s voor mens en milieu met 

zich mee zou brengen.  

Op 31 augustus 2005 zijn er door Provincie Utrecht (op basis van een privaatrechtelijke 

overeenkomst) financiële middelen beschikbaar gesteld aan de eigenaar van de stomerij om 

de verontreiniging in eigen beheer en voor eigen risico en verantwoordelijkheid verder te 

laten onderzoeken. 

Op 12 oktober 2005 sloot de toenmalige minister van VROM een convenant met de branche-

vereniging van stomerijen. Het was het resultaat van een 3-jarig onderhandelingstraject over  

de oprichting en financiering van een stichting  Bosatex. In 2009 is deze stichting opgericht. In 

2012 berichtte de stichting Bosatex aan Provincie Utrecht de ondertekening van de deelne-

mersovereenkomst tussen de stichting en de eigenaar van de stomerij.  

Op basis van de tussen de eigenaar/veroorzaker van de verontreiniging  en de stichting Bo-

satex afgesloten deelnemersovereenkomst, heeft de stichting  Bosatex in 2012 de verant-

woordelijkheid overgenomen wat betreft de onderzoeken en de feitelijke sanering. 

7.1.7 Aanbevelingen 

Op basis van het nu gerapporteerde vooronderzoek worden gedaan: 

 

• De tot heden niet in het archief teruggevonden bouwvergunningen van Acacialaan 5 tot 

en met 9 (periode rond 1900-1930) en Plein 1923 nummer 8-14 dienen alsnog aan het 

vooronderzoek te worden toegevoegd; 

• De ontbrekende bouwvergunning en bodemgegevens (verkennend bodemonderzoek en 

bemalingsgegevens nieuwbouw Plein 1923 nummer 8-14 uit de periode rond 2002) dienen 

alsnog te worden geïntegreerd in de rapportage van het vooronderzoek. Waarschijnlijk 

betreft het ontbrekende rapport het oriënterend bodemonderzoek Plein 1923 nummer 14, 

opgesteld door De Straat, rapport b99a0270 VAN 22-08-2000; 

• De ontbrekende gegevens over de afvoer van PER residu (afvoerbonnen) dienen te wor-

den verzameld. Inzage in deze gegevens kan on-line door de RUD Utrecht plaatsvinden; 

• Het systeem van zakputten en de daarop aangesloten riolering dient alsnog met een ca-

mera inspectie te worden gecontroleerd en gedocumenteerd; 

• Bij verwijdering van het systeem van zakputten dient de constructie te worden gedocu-

menteerd. Daarbij dienen de aard en diepte van de putten en de daarop aangesloten ri-

oleringen beschreven te worden. 

 

Het kan op dit moment niet worden uitgesloten dat in een later stadium kan blijken dat nog 

andere zaken aanvullend onderzocht moeten worden 
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1978197819781978:::: In het Hinderwetdossier van de Acaialaan 7 te Doorn bevindt zich een toelichting van 

de firma Spencer op de werkwijze van de chemische reinigingsinstallatie: 

 

Filtercircuit:Filtercircuit:Filtercircuit:Filtercircuit:    

‘In de machine wordt de reinigingsvloeistof (PER) vanuit de basistank (werktank) via het filter in 

de binnentrommel van de machine gepompt. Na verloop van dit eerste bad kan de gebruik-

te vloeistof vanuit de trommel teruggevoerd worden naar de basistank of indien de vloeistof 

sterk vervuild is, naar de destillator, hetgeen meestal noodzakelijk is na het eerste bad.  

Hierna kan een tweede reinigingsbad volgen. Schone gedestilleerde PER wordt vanuit de 

gedestilleerde vloeistoftank (E op  de Hinderwettekening) naar de trommel gevoerd. Na ver-

loop van de vereiste procestijd wordt de per afgevoerd naar de basistank. 

 

Droogcyclus:Droogcyclus:Droogcyclus:Droogcyclus:    

Na het reinigen van de kleding dient deze te worden gedroogd, hetgeen eveneens onder de 

hierboven beschreven reinigingsbaden in de machine plaatsvindt, zonder dat deze geopend 

wordt. Deze processen vinden plaats in een geheel gesloten droogcircuit. Voor het drogen 

wordt door middel van de ventilator een luchtstroom opgewekt in het gesloten droogcircuit. 

De lucht wordt verwarmd in de luchtverhitter (K) tot 60 graden, stroomt naar de trommel, 

neemt PER/waterdamp op uit de kleding en via de ventilator stroomt de lucht via een leiding 

naar de waterafscheider. De lucht gaat nu wederom naar de luchtverhitter waarna de kring-

loop zich herhaalt. 

Na het drogen volgt het ontluchten waartoe lucht van buiten de machine wordt aangezo-

gen, door de kleding gaat en daarna via het ontluchtingskanaal naar buiten wordt afge-

voerd. Deze ontluchtingscyclus vindt plaats 1 x per reinigingsproces van ca 30 minuten gedu-

rende ca 2 minuten. 

 

Destilleren:Destilleren:Destilleren:Destilleren:    

De verontreinigde PER die is afgevoerd naar de destillatortank wordt via een aparte pomp (L) 

naar de destillator (A) gepompt. In de destillator, indirect verwarmd door middel van stoom-

druk 4 a 5 bar, vindt verdamping plaats van PER. Deze damp stijgt op en wordt daarna door 

de kondensor C geleid. 

De gekondenseerde PER en water loopt dan naar de waterafscheider D. De beide vloeistof-

fen worden gescheiden en de PER gaat naar tank E, terwijl het water naar het riool wordt 

afgevoerd. 

Het kondens dat vrijkomt van destillator en de luchtverhitter K gaat via de kondenspotten 

retour naar het voedingswaterreservoir van de stoomketel.  

 

Koelwatercircuit:Koelwatercircuit:Koelwatercircuit:Koelwatercircuit:    

Voor het koelen van de lucht door de koeler J tijdens de droogcyclus en de kondensator C 

na het destilleren, wordt gebruik gemaakt van koelwater. Het koelwatercircuit is geheel geslo-

ten, zodat het water in het geheel niet wordt verontreinigd. 

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

1999 TNO: 1999 TNO: 1999 TNO: 1999 TNO:     

Textielreinigingsbedrijven zijn bedrijven waar textiel gereinigd wordt dat te kwetsbaar  is om 

in water te wassen.  Het textiel bestaat voor een groot deel uit pantalons, colberts  en andere 

kwetsbare  kleding,  maar ook uit bijvoorbeeld gordijnen en bedrijfskleding. Vaak worden 

deze 

bedrijven nog aangeduid met de oude benaming  "stomerij"  of "chemische wasserij". Alhoe-

wel er met name de laatste jaren veel ontwikkelingen zijn op het gebied van nieuwe  reini-

gingsvloeistoffen,  is er in het verleden met name gereinigd  in PER of TRI. PER en TRI zijn kleurlo-
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ze vloeistoffen  met ontvettende  werking. PER en TRI behoren beide tot de chloorkoolwater-

stofflen  (CKW). 

De bodemverontreinigingen met PER en TRI bij textielreinigingsbedrijven zijn voor het 

grootste deel ontstaan in de periode 1940-1980.  In deze periode  werd veel met PER en TRI 

gereinigd en was het niet bekend dat er bij morsen of andere calamiteiten een bodemver-

ontreiniging zou kunnen ontstaan.  Aangezien het dure vloeistoffen waren, werd er zorgvuldig  

mee 

omgegaan.  De vloeistof werd zoveel mogelijk  gerecycled, maar kleine hoeveelheden wer-

den 

op het riool geloosd en bij kleine lekkages  op een betonnen vloer werd aangenomen dat 

een 

klein restje wel zou verdampen.  

Nu blijkt dat de meeste bodemverontreinigingen bij textielreinigingsbedrijven zijn ontstaan  

doordat  in het verleden  jarenlang kleine  hoeveelheden  PER en TRI via het riool en door 

morsingen in de bodem terecht zijn gekomen.  De "vracht" van de verontreiniging  varieert 

daarbij van minder dan 1 kg tot enkele honderden kg. 

In de huidige textielreinigingsbedrijven wordt nog steeds met PER gereinigd, maar de preven-

tieve maatregelen zijn nu zo goed dat er niet snel nieuwe bodemverontreinigingen zullen 

ontstaan. 

De verontreinigingen die in het verleden  zijn ontstaan,  moeten echter nog steeds worden 

aangepakt. 
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Riolering en wegenonderhoud AcacialaanRiolering en wegenonderhoud AcacialaanRiolering en wegenonderhoud AcacialaanRiolering en wegenonderhoud Acacialaan    

 

1901:1901:1901:1901:    Akte van aanbesteding met bestek en voorwaarden voor het maken van klinkerpaden 

op de Langbroekerweg, de Acacialaan en een gedeelte van het Dorpsplein.    

    

1969: 18 april 19691969: 18 april 19691969: 18 april 19691969: 18 april 1969 Brief van de gemeente Doorn inzake verbetering Acacialaan:    

De weg zal een rijbaan krijgen met een breedte van 6 m. Daar de meeste winkels zich aan de 

zuidzijde bevinden is er o.a. met het oog op de bevoorrading van deze winkels een parkeer-

strook gedacht langs de zuidzijde van de weg tussen de Van Bennekomweg en de Oude 

Woudenbergseweg. Aan de noordzijde is alleen ter plaatse van de percelen nr 7 en nr 9 een 

parkeerstrook gedacht.  

Doorgaand trottoir ter breedte van ongeveer 2.00 m (plaatselijk 1.40 m) is geprojecteerd 

langs de noordzijde van de weg, terwijl aan de zuidzijde een uitstapstrook van ong 75 cm 

overblijft.   

Het zal nu noodzakelijk zijn om zowel aan de noordzijde als aan de zuidzijde stroken grond 

aan te kopen. 

[RHC Zuidoost Utrecht/T0267 Doorn 1933-2005/Wegen 1671] 

 

1971: 28 mei 19711971: 28 mei 19711971: 28 mei 19711971: 28 mei 1971 Archiefkaart Riolering Doorn: Acacialaan 9: 

‘Wijdte: 16 p.v.c.; Diepte bij de weggrens in m 060’ 

Op de bijgevoegde tekening staat op nr 7 ‘stomerij’ en op nr 9 ‘slagerij’ aangegeven. 

 

z.j. (jaren ’70)z.j. (jaren ’70)z.j. (jaren ’70)z.j. (jaren ’70) Archiefkaart Riolering Doorn: Acacialaan 7 met de opmerking 

‘Slagerij no 9 is aangesloten op de Van Bennekomweg leiding van aannemersbedrijf Boe-

schoten, loopt onder het gebouw door. ‘ 

 

1977: 9 februari 19771977: 9 februari 19771977: 9 februari 19771977: 9 februari 1977 Brief van de gemeente Doorn aan een bewoner van de Acacialaan 

inzake verbetering Acacialaan: 

De plannen hiervoor zijn reeds enkele malen aan de orde geweest, maar konden destijds 

geen doorgang vinden om dat voor een goede verbetering gronden van de aangrenzende 

eigenaren moeten worden aangekocht. Helaas stuitte dit op enkele bezwaren en zodoende 

konden deze plannen niet uitgevoerd worden. 

[RHC Zuidoost Utrecht/T0267 Doorn 1933-2005/Wegen 1671] 

 

1978: 10 januari 19781978: 10 januari 19781978: 10 januari 19781978: 10 januari 1978 Notitie van de directeur van gemeentewerken aan het college B&W van 

de gemeente Doorn inzake de reconstructie Acacialaan: 

“In aansluiting op mijn rapport, dd 14 november j.l., betreffende de reconstructie van de 

Acacialaan deel ik u mede, dat het hier genoemde onderzoek naar de toestand van de 

riolering in deze weg, inmiddels heeft plaatsgevonden. Uit dit onderzoek is gebleken dat de 

riolering slecht is. De buizen zijn behoorlijk aangetast en het riool is op diverse plaatsen verzakt, 

terwijl de buizen bij de verbindingen op diverse plaatsen zijdelings t.o.v. elkaar zijn verschoven. 

Handhaving van het bestaande riool bij een eventuele reconstructie van de Acacialaan is 

dan ook ten zeerste afgeraden.” 

Geadviseerd wordt het leggen van nieuwe riolering in de plannen op te nemen.  

[RHC Zuidoost Utrecht/T0267 Doorn 1933-2005/Wegen 1671] 

 

1978: 21 september 19781978: 21 september 19781978: 21 september 19781978: 21 september 1978 Notitie van de directeur van gemeentewerken aan het college B&W 

van de gemeente Doorn inzake de reconstructie Acacialaan: 

“Hierbij heb ik het genoegen het plan voor de reconstructie van de Acacialaan aan te bie-

den.” 

In het plan is de totale vernieuwing van het riolenstelsel opgenomen.  

[RHC Zuidoost Utrecht/T0267 Doorn 1933-2005/Wegen 1671] 
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1979: 6 februari 19791979: 6 februari 19791979: 6 februari 19791979: 6 februari 1979 Inventarisatie oude woongebieden omgeving Acacialaan door Ge-

meentewerken Doorn: De woningen Acacialaan 7 en 9 zijn als ‘verbeterbaar’ aangegeven.  

[RHC Zuidoost Utrecht/T0267 Doorn 1933-2005/Wegen 1671] 

 

1979: 1 maart 19791979: 1 maart 19791979: 1 maart 19791979: 1 maart 1979 Overzichtstekening van Gemeentewerken Doorn, afdeling Wegen betref-

fende de reconstructie van de riolering van de Acacialaan met de nieuwe en bestaande 

situatie (tek.nr 022.7901 C). De hoofdriolering in de straat wordt vervangen. De riolering van 

Acacialaan 7-9  lijkt op de overzichtstekening aan te sluiten op de riolering van Acacialaan 5 , 

maar ook tussen Acacialaan 9 en 11 is een riolering zichtbaar.  

 

1979: 13 juni 19791979: 13 juni 19791979: 13 juni 19791979: 13 juni 1979 Inschrijvingen van Verschuur ’s Aannemersbedrijf voor: 

• de aanleg van ca 2185 m² verharding in de Acacialaan, met bijbehorende en bijko-

mende werken in de gemeente Doorn; 

• de vervanging van ca 200 m¹ riolering en de aanleg van ca 3400 m² verharding in de 

Acacialaan, met bijbehorende en bijkomende werken in de gemeente Doorn. 

In de  Staat van Verrekenprijzen wordt gesproken over betonbuizen met 40 cm inw. doorsne-

de en een p.v.c. riool 315 mm doorsnede en p.v.c. aansluitingen. 

Op 6 juli 1979 wordt door de gemeente Doorn voor beide inschrijvingen opdracht verleend. 

[RHC Zuidoost Utrecht/T0267 Doorn 1933-2005/Wegen 1671] 

 

1979:1979:1979:1979: Gemeentewerken Doorn Bestek 79-2 Dienstjaar 1979: Bestek en voorwaarden voor de 

vervanging van ca 200 m¹ riolering en de aanleg van ca 3400 m² verharding in de Acacia-

laan, met bijbehorende en bijkomende werken in de gemeente Doorn. 

Het werk bestaat ondermeer uit: 

• Sloopwerkzaamheden: 

o Bestaande riolering met inspectieputten uitbreken en afvoeren 

o Bestaande inspectieput in de kruising Van Bennekom/Acacialaan gedeeltelijk slopen, 

alsmede het verwijderen van de bestaande waterdoorlatende bodem; 

o Tijdens het opbreken van het oude riool de huisaansluitingen verwijderen en proviso-

risch aansluiten op het nieuwe riool. Nadat de sleuf voor het hoofdriool is aangevuld, kunnen 

de definitieve leidingen worden gelegd. 

• Leggen van de hoofdleidingen: 

o Er moeten hoofdleidingen van ongewapende betonbuizen (doorsnede 40 cm, lang 2 

m) met mof- en spieënd en rubber ringverbinding worden gelegd. 

• Huisaansluitingen: 

o Bestaande huisaansluit leidingen afkappen en afvoeren en weer aansluiten opnieuw 

te leggen huisaansluitingen. Nadat de sleuf voor het hoofdriool is aangevuld, kunnen de defi-

nitieve leidingen worden gelegd. 

o De aansluitingen op de bestaande leidingen t.p.v. de erfgrens maken met behulp 

van een p.v.c. ontstoppingsstuk (125 c.q. 160 mm doorsnede) en de bijbehorende p.v.c. hulp-

stukken voor de overgang op andere materialen, zoals gres.  

[RHC Zuidoost Utrecht/T0267 Doorn 1933-2005/Wegen 1671] 
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Acacialaan 5/Van Bennekomweg 2 

 

1951:  1951:  1951:  1951:  19 januari 195119 januari 195119 januari 195119 januari 1951 Bouwvergunning verleend aan de firma G.J. Boeschoten voor het ver-

bouwen van een kantoorruimte tot eethoek en het daarboven bouwen van een nieuwe kan-

toorruimte met badkamer op het adres Acacialaan 5 te Doorn, kadastraal bekend gemeente 

Doorn, sectie B nr 1374. Aan de westkant, aan de kant van de Van Bennekomweg, wordt een 

klein stuk aangebouwd.  

[Gemeente Utrechtse Heuvelrug/Bouwdossier 712] 

 

1957: 1957: 1957: 1957: 1 maart 19571 maart 19571 maart 19571 maart 1957 Bouwvergunning verleend aan de firma G.J. Boeschoten voor het uitbrei-

den van een kantoorruimte boven het bestaande kantoor en garage op het adres Acacia-

laan 5/Van Bennekomweg te Doorn, kadastraal bekend gemeente Doorn, sectie B nr 1407-

1374.  

[Gemeente Utrechtse Heuvelrug/Bouwdossier 1374] 

 

1111968: 968: 968: 968: 5 augustus5 augustus5 augustus5 augustus    1968 1968 1968 1968 Bouwvergunning verleend aan NV Boeschoten voor het plaatsen van 

een mothok ten behoeve van de afzuiginstallatie van diverse machines op het perceel, ka-

dastraal bekend gemeente Doorn, sectie B nr 2284-2285, aan de Acacialaan 5 te Doorn.  

Het mothok wordt aan de oostzijde van het pand, aan de kant van Acacialaan 7, geplaatst. 

[Gemeente Utrechtse Heuvelrug/Bouwdossier 2971] 

 

1978: 13 januari 19781978: 13 januari 19781978: 13 januari 19781978: 13 januari 1978 Overzicht hoofdbewoners Acacialaan en de eigenaar: 

- Acacialaan 5:  

o Hoofdbewoner G.J. Boeschoten 

o Eigenaar Aann.bedrijf v/h Firma G. Boeschoten 

- Acacialaan 7: 

o Hoofdbewoner D. Straub-Breedveld 

o Eigenaar Aann.bedrijf v/h Firma G. Boeschoten 

- Acacialaan 9: 

o Hoofdbewoner G.H. Oudijk 

o Eigenaar Aann.bedrijf v/h Firma G. Boeschoten 

[RHC Zuidoost Utrecht/T0267 Doorn 1933-2005/Wegen 1671] 

 

1978: 21 september 19781978: 21 september 19781978: 21 september 19781978: 21 september 1978 Overzicht hoofdbewoners Acacialaan en de eigenaar: 

- Acacialaan 5:  

o Hoofdbewoner G.J. Boeschoten 

o Eigenaar Aann.bedrijf v/h Firma G. Boeschoten 

- Acacialaan 7: 

o Winkel 

o Eigenaar Aann.bedrijf v/h Firma G. Boeschoten 

- Acacialaan 9: 

o Hoofdbewoner G.H. Oudijk 

o Eigenaar Aann.bedrijf v/h Firma G. Boeschoten 

[RHC Zuidoost Utrecht/T0267 Doorn 1933-2005/Wegen 1671] 

 

1979: 21 mei 19791979: 21 mei 19791979: 21 mei 19791979: 21 mei 1979 Overzichtstekening behorend bij de Bouwvergunning verleend aan NV Boe-

schoten voor het plaatsen van een dakkapel aan de Acacialaan 29 te Doorn. De panden 

met de nrs 5, 7 en 9 staan ook op de tekening.  

[Gemeente Utrechtse Heuvelrug/Bouwdossier 5345] 
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1980: 8 december 19801980: 8 december 19801980: 8 december 19801980: 8 december 1980 Bouwvergunning verleend aan NV Boeschoten voor het gedeeltelijk 

veranderen van een kantoor en plaatsen van reclameborden aan de Acacialaan 5/Van 

Bennekomweg te Doorn, kadastraal bekend gemeente Doorn sectie B nr 2284.  

[Gemeente Utrechtse Heuvelrug/Bouwdossier 5346] 

 

1990: 6 februari 19901990: 6 februari 19901990: 6 februari 19901990: 6 februari 1990 Bouwvergunning verleend aan BAM Boeschoten Aannemingsmij voor 

het oprichten van een bedrijfsvestiging op het bedrijfsterrein Boswijklaan in Doorn.   

BAM Boeschoten wil een nieuw kantoorpand. Het oude is te klein, staat midden in het cen-

trum en bovendien wordt er thans vanuit drie locaties geopereerd, hetgeen zonder meer 

inefficiënt te nomen is. Er worden diverse bezwaarschriften ingediend, die niet ontvankelijk 

worden verklaard. In 1994 is de procedure afgerond.  

[RHC Zuidoost Utrecht/T0267 Doorn 1933-2005/Bezwaarschriften 2127] 

 

1992: 13 oktober 19921992: 13 oktober 19921992: 13 oktober 19921992: 13 oktober 1992 ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE EN BIJZONDERE VERPLICHTINGEN 

uit kadastrale acte betreffende  de verdeling van gemeenschap van goederen tussen Tho-

mas Willem Jan van Boordt en zijn echtgenote Micheline Marie Artinian dd 29 september 

2009: 

 “Koopakte op dertig oktober negentienhonderd tweeënnegentig verleden 

voor notaris Mr. H. de Cock te Doorn, ingeschreven ten kantore van de Rijks- 

dienst van het Kadaster en de Openbare Registers te Utrecht op twee november daarna in 

deel 7292 nummer 39, waarbij "BAM BOESCHOTEN B.V." verkocht aan "PENSIOEN- EN 

SPAARADVIESBURO VELLINGA B.V. te Doorn: het kantoorpand Acacialaan 5 te Doorn, perceel 

kadastraal bekend Gemeente Doorn, sectie B nummer 3101 gedeeltelijk, in welke akte, na 

een 

letterlijke overneming van de bepalingen betreffende het verbod van bakkerij of winkel of 

slijterij voor broodverkoop en een verwijzing naar de overige bepalingen in de hiervoor sub II 

en III genoemde akten, is vermeld: 

"De comparant sub I. handelende als gemeld, verklaarde bij deze afstand te 

doen, casu quo voor vervallen te verklaren, de hiervoor aangehaalde bijzondere bepalingen 

en erfdienstbaarheden voor zover bestaande tussen het bij 

deze geleverde gedeelte van gemeld perceel gemeente Doorn, sectie B 

nummer 3101 en het aan verkoper verblijvende gedeelte van gemeld perceel, 

alsmede ten aanzien van de aan verkoper in eigendom toebehorende percelen kadastraal 

bekend gemeente Doorn sectie B nummer 3102 (Acacialaan 7en 9), welke afstanddoening 

en vervallenverklaring door de comparant sub 2,handelende als gemeld wordt aangeno-

men. 

Artikel 9: Ten deze wordt gevestigd, welke vestiging door partijen wordt aanvaard een erf-

dienstbaarheid ten behoeve van het verkochte en ten laste van het aan verkoper verblijven-

de gedeelte van gemeld kadastraal perceel gemeente Doorn, sectie B nummer 3101, de 

erfdienstbaarheid tot het hebben,houden en onderhouden van een kelderruimte onder het 

aan verkoper verblij- 

vende gedeelte van voormeld perceel." 

[Kadaster/register Onroerende Zaken Hyp4 in deel 57241 nummer 83] 

 

1998: 16 oktober 19981998: 16 oktober 19981998: 16 oktober 19981998: 16 oktober 1998 Bouwplan voor Van Bennekomweg 2 te Doorn.  

[Gemeente Utrechtse Heuvelrug/Bouwdossier 4627] 

 

1998: 20 oktober 19981998: 20 oktober 19981998: 20 oktober 19981998: 20 oktober 1998 Aanvraag sloopvergunning, ingediend door Antonius F.M. van Rooij, 

toekomstige eigenaar, voor het slopen van het kantoor/opslag aan de Acacialaan 5 te 

Doorn (kad. Nrs 3520, 3521). Alle aanbouwsels worden handmatig gesloopt. 

Op 16 oktober 1998 is een bouwvergunning aangevraagd voor het veranderen van het be-

staande bouwwerk.  
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[RHC Zuidoost Utrecht/T0267 Doorn 1933-2005/Sloopvergunning 3693] 

 

1998: 3 november 19981998: 3 november 19981998: 3 november 19981998: 3 november 1998 Sloopvergunning, verleend aan A.F.M. van Rooij voor het gedeeltelijk 

slopen van een gebouw, gelegen op het perceel Acacialaan 5 te Doorn. 

[RHC Zuidoost Utrecht/T0267 Doorn 1933-2005/Sloopvergunning 3693] 



 

 

    

                

Bijlage 

        

2.4 Acacialaan 7 
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Acacialaan 7 

Circa 1909Circa 1909Circa 1909Circa 1909: Bouwvergunning (niet ter inzage gekregen). 

 

1938193819381938: : : : In de Hinderwetvergunning  van Acacialaan 9, G. Oudijk oprichten slachtplaats, wordt 

vermeld: belending ten westen (Acacialaan 7) een bakkerij. 

    

1977: 27 januari 19771977: 27 januari 19771977: 27 januari 19771977: 27 januari 1977 Krantenbericht in De Kaap:  

“Filiaal van Boordt in Doorn 

Dat goede service en het leveren van kwaliteitsproducten de basis vormen voor succes, be-

wijst de opening van het 7de filiaal van Van Boordt’s Stomerij (om de oude vertrouwde term 

te gebruiken). 

Aan de filialen in Veenendaal, Wageningen, Tiel, Zeist, Driebergen en Elst, is nu aan de Aca-

cialaan nummer 7 een inrichting tot chemische reinigen toegevoegd.  

De aldaar gepleegde verbouwing heeft de totstandkoming van een modern bedrijf, gesto-

ken in een fleurig jasje, verwezenlijkt. 

Naast chemisch reinigen, worden ook (desgewenst) reparaties aan ritssluitingen verricht, ter-

wijl de afdeling stoppage de gevolgen van ongelukjes vrijwel onzichtbaar maakt. 

Machines van de modernste soort zorgen voor chemisch reinigen, gewoon- en modelpersen.  

Voor succesvol reinigen is het nodig dat bekend is, wat de oorzaak van de vlekken was. Me-

dedeling daarvan is belangrijk voor de aard van de behandeling.  

Nota nemen van merken in de kledingstukken aangebracht (bijv de letter P) maakt het de 

vakman eveneens mogelijk tot een goed resultaat te komen.  

Gezien de resultaten van dit bedrijf in de elders gevestigde filialen geeft de zekerheid van 

een goede behandeling, de 1 uur service schept bovendien de mogelijkheid van snelle hulp 

waar die geboden is.  

De openingsreklame “elke tweede kledingstuk gereinigd voor de halve prijs” is nog korte tijd 

geldig. 

Van Boordt, succes gewenst met dit filiaal, daarnaast , U ook, want hij is nodig, Van Boordt 

zorgt dat u er netjes bij loopt.”  

[RHC Zuidoost Utrecht/Digitale kranten] 

 

1977: 17 november 19771977: 17 november 19771977: 17 november 19771977: 17 november 1977 Krantenbericht De Kaap: 

Uit het krantenbericht kan worden afgeleid dat Van Boordt de filiaalleiders “een goede vak-

opleiding” gaf.  
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1978: 13 januari 1971978: 13 januari 1971978: 13 januari 1971978: 13 januari 1978888 Overzicht hoofdbewoners Acacialaan en de eigenaar: 

- Acacialaan 5:  

o Hoofdbewoner G.J. Boeschoten 

o Eigenaar Aann.bedrijf v/h Firma G. Boeschoten 

- Acacialaan 7: 

o Hoofdbewoner D. Straub-Breedveld 

o Eigenaar Aann.bedrijf v/h Firma G. Boeschoten 

- Acacialaan 9: 

o Hoofdbewoner G.H. Oudijk 

o Eigenaar Aann.bedrijf v/h Firma G. Boeschoten 

[RHC Zuidoost Utrecht/T0267 Doorn 1933-2005/Wegen 1671] 

 

1978: 7 augustus 19781978: 7 augustus 19781978: 7 augustus 19781978: 7 augustus 1978 Hinderwetvergunning verleend aan Prestonette BV voor het oprichten 

van een textielveredelings-winkelbedrijf aan de Acacialaan 7 te Doorn, kadastraal bekend 

gemeente Doorn sectie B nr 2285. De bedrijfsactiviteiten bestaan uit het reinigen en afwerken 

van kleding van derden (kostuums-mantels-japonnen etc).  

De benodigde grondstoffen worden per auto aangevoerd, te weten: 

• Perchloor ethylene (reinigingsvloeistof) max 25 kg  

• (= tetrachloorethyleen of perchloorethyleen) 

• Benzapon V.D.S.  (reinigingsversterker) max 10 liter 

• Benzapon V.D.E.  max 10 liter (Detacheer middel om vlekken uit de kleding te verwijderen) 

• Benzapon V.D.F. detacheermiddel – max 10 liter 

• Zeep max 25 liter 

• Waterdicht max 25 liter 

• Appret max 25 liter. 
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Verder wordt aangegeven dat: 

• Afvalwater bevat alleen koelwater (max hoeveelheid per uur ca. 0,520 m³, temperatuur 

ca 30-35 graden) 

• Ontluchting chemische reinigingsinstallatie: af te voeren lucht bevat ca 56 gram perchloor 

per m³ af te voeren lucht.  

 

Onder aangrenzende percelen wordt op Acacialaan 5 als bewoner G.J. Boeschoten aange-

geven en op Acacialaan 9 als bewoner G.H. Oudijk. 

 

De Hinderwetaanvraag is op 11 februari 197711 februari 197711 februari 197711 februari 1977 ingediend. Tegen de Hinderwetaanvraag wordt 

bezwaar aangetekend door N.A.W. Canisius en J.J. Canisius van Acacialaan 13 vanwege de 

kans op luchtverontreiniging en geluidsoverlast. Zij willen zwart op wit van Prestonette dat 

deze geen overlast in wat voor vorm dan ook voor de omwonenden zal veroorzaken.  Ook 

H.J.G. van Soest van Acacialaan 11 is bang voor geluidsoverlast van de machines.  

Op 14 november vindt een hoorzitting plaats, waarin de bewoners die bezwaar hebben aan-

getekend, worden gehoord.  

De heer J.J. Canisius geeft aan dat toen afgelopen zomer het bedrijf in werking was, de reuk 

van chloorstoffen en – dampen duidelijk te merken was. Hij heeft ook last van de ventilator 

die bij Boeschoten BV aan de Acacialaan 5 is geplaatst. 

De ingediende bezwaren zullen bij een eventuele verlening door het gemeentebestuur in 

overweging worden genomen. Er worden extra voorwaarden aan de vergunning gesteld.  

 

Er worden ondermeer de volgende voorwaarden gesteld: 

• De reinigingsmachine moet zijn geplaatst op een betonfundatie, welke rondom geheel is 

vrijgehouden van vloeren, muren en funderingen van het gebouw; 

• De uit de reinigingsmachine vrijkomende dampen moeten worden afgevoerd door een 

gasdichte leiding, welke reikt tot tenminste 2 m boven de hoogste daklijn van de inrichting; 

• De uit de reinigingsmachine afgevoerde dampen mogen niet meer dan 240 mg per 

chloor m³ bevatten.  

 

Op 29 september 1977 verklaart de Arbeidsinspectie dat de aanvraag HW zal voldoen aan 

de voorschriften. 

 

In het dossier bevindt zich een toelichting van de firma Spencer op de werkwijze van de 

chemische reinigingsinstallatie: 

 

Filtercircuit: 

‘In de machine wordt de reinigingsvloeistof (PER) vanuit de basistank (werktank) via het filter in 

de binnentrommel van de machine gepompt. Na verloop van dit eerste bad kan de gebruik-

te vloeistof vanuit de trommel teruggevoerd worden naar de basistank of indien de vloeistof 

sterk vervuild is, naar de destillator, hetgeen meestal noodzakelijk is na het eerste bad.  

Hierna kan een tweede reinigingsbad volgen. Schone gedestilleerde PER wordt vanuit de 

gedestilleerde vloeistoftank (E op de Hinderwettekening) naar de trommel gevoerd. Na ver-

loop van de vereiste procestijd wordt de per afgevoerd naar de basistank. 

 

Droogcyclus: 

Na het reinigen van de kleding dient deze te worden gedroogd, hetgeen eveneens onder de 

hierboven beschreven reinigingsbaden in de machine plaatsvindt, zonder dat deze geopend 

wordt. Deze processen vinden plaats in een geheel gesloten droogcircuit. Voor het drogen 

wordt door middel van de ventilator een luchtstroom opgewekt in het gesloten droogcircuit. 

De lucht wordt verwarmd in de luchtverhitter (K) tot 60 graden, stroomt naar de trommel, 

neemt PER/waterdamp op uit de kleding en via de ventilator stroomt de lucht via een leiding 
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naar de waterafscheider. De lucht gaat nu wederom naar de luchtverhitter waarna de kring-

loop zich herhaalt. 

Na het drogen volgt het ontluchten waartoe lucht van buiten de machine wordt aangezo-

gen, door de kleding gaat en daarna via het ontluchtingskanaal naar buiten wordt afge-

voerd. Deze ontluchtingscyclus vindt plaats 1 x per reinigingsproces van ca 30 minuten gedu-

rende ca 2 minuten. 

 

Destilleren: 

De verontreinigde PER die is afgevoerd naar de destillatortank wordt via een aparte pomp (L) 

naar de destillator (A) gepompt. In de destillator, indirect verwarmd door middel van stoom-

druk 4 a 5 bar, vindt verdamping plaats van PER. Deze damp stijgt op en wordt daarna door 

de kondensor C geleid. 

De gecondenseerde PER en water loopt dan naar de waterafscheider D. De beide vloeistof-

fen worden gescheiden en de PER gaat naar tank E, terwijl het water naar het riool wordt 

afgevoerd. 

Het condens dat vrijkomt van destillator en de luchtverhitter K gaat via de condenspotten 

retour naar het voedingswaterreservoir van de stoomketel.  

 

Koelwatercircuit: 

Voor het koelen van de lucht door de koeler J tijdens de droogcyclus en de condensator C 

na het destilleren, wordt gebruik gemaakt van koelwater. Het koelwatercircuit is geheel geslo-

ten, zodat het water in het geheel niet wordt verontreinigd. 

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

1978: 7 augustus 19781978: 7 augustus 19781978: 7 augustus 19781978: 7 augustus 1978 Hinderwettekening behorend bij de Hinderwetvergunning verleend aan 

Prestonette BV, Acacialaan 7 te Doorn. Aanwezig is een Spencer Minor Chemische Reinigings-

installatie. 

[ZOU-32000323/DOC_00473 Tekening] 

 

1978: 21 september 19781978: 21 september 19781978: 21 september 19781978: 21 september 1978 Overzicht hoofdbewoners Acacialaan en de eigenaar: 

- Acacialaan 5:  

o Hoofdbewoner G.J. Boeschoten 

o Eigenaar Aann.bedrijf v/h Firma G. Boeschoten 

- Acacialaan 7: 

o Winkel 

o Eigenaar Aann.bedrijf v/h Firma G. Boeschoten 

- Acacialaan 9: 

o Hoofdbewoner G.H. Oudijk 

o Eigenaar Aann.bedrijf v/h Firma G. Boeschoten 

[RHC Zuidoost Utrecht/T0267 Doorn 1933-2005/Wegen 1671] 

    

1979: 21 mei 19791979: 21 mei 19791979: 21 mei 19791979: 21 mei 1979 Overzichtstekening behorend bij de Bouwvergunning verleend aan NV Boe-

schoten voor het plaatsen van een dakkapel aan de Acacialaan 29 te Doorn. De panden 

met de nrs 5, 7 en 9 staan ook op de tekening.  

 [Gemeente Utrechtse Heuvelrug/Bouwdossier 5345] 

 

1981: 4 september 1981 Oprichting chemische wasserij Prestonette Holleweg 8 te Amerongen 

[RHC Zuidoost Utrecht /Wijkse Courant via kranten] 

    

1982: 28 september 1982  Vergunning voor oprichting wasserij Prestonette aan de Vledpoort-

straat 1 te Wijk bij Duurstede. NB er was vanaf 11-10-1958 sprake van een wasserij Presto Clea-

ners aan de Veldpoortstraat 15 te Wijk bij Duurstede.  
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[RHC Zuidoost Utrecht/kranten] 

 

1983: januari 1983: Inwerkingtreding van de Interimwet bodemsanering, kortweg Ibs. Voor 

1983 bestond er nog geen specifieke regelgeving voor bodembescherming. 

 

1987: 21 mei 1987 Wijzigingsvergunning voor Prestonette Traay 153 te Driebergen 

[RHC Zuidoost Utrecht/Stichtse Courant] 

 

1988: 1988: 1988: 1988: Grondonderzoek Acacialaan 7 van Boordt, opsteller TNO, 2 grondmonsters , PER 35 en 

20 mg/kg d.s. (zie verder onder onderzoeksrapporten) 

 

1988: 6 september 19881988: 6 september 19881988: 6 september 19881988: 6 september 1988 Bevindingsrapport Regionaal Projekt Toezicht Wet chemische afval-

stoffen in Zuid-Oost Utrecht: Controle bij Prestonette BV aan de Acacialaan 7 te Doorn: 

Bevindingen: Resten perchloorethyleen worden afgevoerd via hoofdkantoor Wijk bij Duurste-

de, maar verontreinigd filterpoeder gaat naar Senzora, Deventer. 

Afvalstoffen:  

• Perchloorethyleen/water 15 kg + water - afvoer naar IHOL Holding -  Oordeel: N 

• Verontreinigd filterpoeder/Perchloorslib 1.000 kg – afvoer naar LF31 Senzora - Oordeel: J 

• PER vaten vol keren leeg terug – afvoer naar ? 

Beoordeling: 

- Overtreding: onjuiste afgifte met de opmerking afgifte accoord – bonnen en formulie-

ren op hoofdkantoor Wijk bij Duurstede.  

- Bedrijfsvoering inzake chemisch afval: redelijk 

Afspraken: met dir Van Boordt, Wijk bij Duurstede, zullen nadere afspraken worden gemaakt. 

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

1989: 18 mei 19891989: 18 mei 19891989: 18 mei 19891989: 18 mei 1989 Milieucontrole gemeente Doorn inzake Hinderwet 

Kladpapier met daarop opgeschreven: Bezocht, bellen 

• Detieceer tafel 

• 80 liter zeep 

• 10 liter vat onder druk (zeep) 

• Ca 200 liter Perchloorethyleen 

• Opslag chemisch condenswater ca 200 l 

• Ca 20 l Alkatreat gevarenklasse 8/32 vgl bij compressor 

• Ca 5 l Acidum Sulfurosum 5-6 % So₂ 

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

1989: 23 mei 19891989: 23 mei 19891989: 23 mei 19891989: 23 mei 1989 Brief van de gemeente Doorn aan Van Boordt Prestonette BV inzake het 

indienen aanvraag Hinderwetvergunning:  

Dhr van Boordt dient naar aanleiding van de controle in het kader van de Hinderwet door 

een medewerker van de afdeling Algemene Zaken, bureau Algemene Bestuurszaken, binnen 

afzienbare tijd, een maand na de verzending van deze brief, een concept-aanvraag voor 

een vergunning in te dienen.  

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

1989: 29 mei 19891989: 29 mei 19891989: 29 mei 19891989: 29 mei 1989 Brief gemeente Doorn inzake concept aanvraag Hinderwetvergunning  

(niet in dossier, bron brief van 6-7-1989) 

 

1989: 6 juli 19891989: 6 juli 19891989: 6 juli 19891989: 6 juli 1989 Brief van de gemeente Doorn aan Van Boordt Prestonette BV inzake het in-

dienen aanvraag Hinderwetvergunning: 

Het betreft een herinnering inzake het indienen van een concept-aanvraag voor een ver-

gunning. De gemeente heeft deze nog niet ontvangen.  

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 
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1989: 20 juli 19891989: 20 juli 19891989: 20 juli 19891989: 20 juli 1989 Handgeschreven Memorandum van de gemeente Doorn, afdeling A.B.Z.: 

Gesprek met dhr van Boordt, eigenaar van de inrichting: 

‘Met de heer van Boordt de afspraak gemaakt de procedure voor een 6a vergunning niet 

verder in behandeling te nemen omdat er ca begin 1990 een A.M.V.B. voor chemische was-

serijen van kracht is. Want het beleid van de gemeente Doorn is dat wanneer een bedrijf 

binnen 1 jaar onder een A.M.V.B. valt er in afwachting daarvan geen vergunningsprocedure 

wordt opgestart.” 

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

1989: 29 juni 19891989: 29 juni 19891989: 29 juni 19891989: 29 juni 1989 Bon 404176, 1 leeg vat 200 l. geleverd en 1 vol vat met PER van Acacialaan 

7 retour naar Senzora B.V. 

 

1989: 17 augustus 19891989: 17 augustus 19891989: 17 augustus 19891989: 17 augustus 1989 Brief van de gemeente Doorn aan Van Boordt Prestonette B.V. inzake 

aanvraag wijzigingsvergunning Hinderwet: 

De chemische wasserij in het pand Acacialaan 7 te Doorn valt onder de werking van de toe-

komstige algemene maatregel van bestuur “Besluit chemische wasserij Hinderwet”.  

De gemeente is van mening dat reeds op de inwerkingtreding van de AMvB vooruit gelopen 

kan worden, reden om de procedure om tot een nieuwe Hinderwetvergunning te komen, 

thans zal worden gestaakt.  

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

1989: 19 oktober 19891989: 19 oktober 19891989: 19 oktober 19891989: 19 oktober 1989 Bon 401557, 1 leeg vat 200 l. geleverd en 1 vol vat met PER van Acacia-

laan 7 retour naar Senzora B.V. 

 

1990199019901990::::  Algemene Lozingsverordening gemeente Doorn. 

 

1990: 22 maart 19901990: 22 maart 19901990: 22 maart 19901990: 22 maart 1990 Bon 932985, 1 leeg vat 200 l. geleverd en 1 vol vat met PER van Acacia-

laan 7 retour naar Senzora B.V. 

 

1990: 15 juni 19901990: 15 juni 19901990: 15 juni 19901990: 15 juni 1990 Bon 767826, 1 leeg vat 200 l. geleverd en 1 vol vat met PER van Acacialaan 

7 retour naar Senzora B.V. 

 

1990: 17 september 19901990: 17 september 19901990: 17 september 19901990: 17 september 1990 Bevindingsrapport van de Coördinatiegroep Toezicht Wet chemi-

sche afvalstoffen in de provincie Utrecht betreffende een controle bij Prestonette BV Van 

Boordt aan de Acacialaan 7 te Doorn: 

Bevindingen: 

• Het afvalslib gaat in drums en wordt afgehaald door Senzora. Het betreft circa 4-5 

drums per jaar, dat is 1.000 – 1.250 kg.  

Afspraken: 

• Afgiftebonnen van afval moeten nog getoond worden. In nader schrijven wordt ter-

mijn aangegeven. 

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

1990: 10 oktober 19901990: 10 oktober 19901990: 10 oktober 19901990: 10 oktober 1990 Bon 756429, 1 leeg vat 200 l. geleverd en 1 vol vat met PER van Acacia-

laan 7 retour naar Senzora B.V. 

    

1990: 16 oktober 19901990: 16 oktober 19901990: 16 oktober 19901990: 16 oktober 1990 Brief van de gemeente Doorn aan Van Boordt Prestonette BV inzake 

controlebezoek Hinderwet: 

“Naar aanleiding van het bezoek van een medewerker van de afdeling Algemene Zaken, 

bureau Algemene Bestuurszaken op 17 september jl bevestigen wij hierbij de met u gemaakte 

afspreken, te weten: 
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 Dat u kopieën van de afgiftebonnen van het chemisch afval vanaf september 1988, 

ons binnen één maand na verzending van deze brief, toestuurt; 

 Dat u het kennisgevingsformulier ‘AmvB chemische wasserijen’ en het kennisgevings-

formulier voor het lozen van stoffen, binnen één maand na verzending van deze brief, 

aan ons retourneert.” 

De volgende vrachtbrieven van Senzora BV aan Stomerij Van Boordt te Doorn zijn aan het 

dossier toegevoegd: 

- 29 juni (1989/jaartal ontbreekt):  

o 1 ledige 200 l vaten strikt PER afval 

o 1 vol vat retour 

- 19 oktober 1989:  

o 1 leeg PER vat 16 kg 

o Retour 1 volle vaten per residu 

- 22 maart 1990: 

o 1 ledige 200 l vaten per residu 

o Retour 1 volle 200 l vaten per residu 

- 15 juni 1990: 

o 1 ledige 200 l vaten per residu 

o Retour 1 volle 200 l vaten per residu 

- 10 oktober 1990: 

o 1 ledige 200 l vaten per residu 

o Retour 1 volle 200 l vaten per residu 

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

 

1991199119911991: Krantenbericht Wijksche Courant. 

Uit de advertentie kan worden afgeleid dat medewerkers een opleiding kregen in het eigen 

filiaal. 
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1991: 6 maart1991: 6 maart1991: 6 maart1991: 6 maart    ////    2 april 19912 april 19912 april 19912 april 1991 Formulier voor kennisgeving van lozingen op de riolering door be-

drijven en instellingen, gemeente Doorn, ondertekend op 6 maart 1991 en volledig ingevuld 

op 2 april 1991: 

 De rechtspersoon: Prestorette BV  

 Adres instelling: Acacialaan 7 te Doorn 

 Contactpersoon: T van Boordt 

 Aard van het bedrijf: stomerij, reinigen van kleding 

 Machines: onthardingsinstallatie, terugwinnen PER 

 De kennisgeving heeft betrekking op het gehele bedrijf. 

 Welke hoeveelheden worden per jaar betrokken: ca. 2400 m³ leidingwater 

 Voor welke doeleinden wordt dit water betrokken: sanitaire doeleinden + koelen + 

schrobben 

 Welke hoeveelheden water worden per jaar op het gemeenteriool geloosd: 

o Afvalwater 100 m³/per jaar 

o Koelwater 2300 m³/per jaar 

 Wordt afvalwater, koelwater of hemelwater direct op oppervlaktewater geloosd: nee 

 Komen sterke wisselingen in het volume en/of de vervuiling van het afvalwater voor: 

nee 

 Hoe zal het lozingspatroon zijn gedurende he jaar/de week/de dag: regelmatig 

 Welke soorten stoffen (bijv oplosmiddelen)  kunnen als verontreiniging in het afvalwa-

ter terechtkomen: niets 

 Wilt u de soorten stoffen die als verontreiniging in het afvalwater terechtkomen, zo 

nauwkeurig mogelijk specificeren: niets 

 Hebt u reeds zuivertechnische voorzieningen aangebracht: nee 

 Hebt u plannen tot het aanbrengen, uitbreiden van zuivertechnische voorzieningen: 

nee 

 Bent u reeds in het bezit van de vergunningen op grond van: 

o Wet verontreiniging oppervlaktewater: nee 

o Hinderwet: ja 

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

1991: 11 maart 19911991: 11 maart 19911991: 11 maart 19911991: 11 maart 1991 AMvB-Melding/Kennisgevingsformulier Besluit chemische wasserijen Hin-

derwet van Prestonette BV betreffende het van toepassing worden van het Besluit chemische 

wasserijen Hinderwet op een reeds opgerichte chemische wasserij op de wasserij aan de 

Acacialaan 7 te Doorn: 

- Bedraagt het gezamenlijk vermogen van de chemische reinigingsmachine meer dan 

50 kg: nee 

- Is er meer dan 2000 liter PER in de wasserij aanwezig: nee 

- Is er een ondergrondse tank voor het bewaren van PER aanwezig: nee 

- Is er meer dan 1500 liter R113 in de wasserij aanwezig: nee 

- Is er een tank voor het bewaren van K1-, K2, K3-vloeistoffen aanwezig: nee 

- Is in de ontluchtingsleiding van een met een waterkoeling uitgevoerde reinigingsma-

chine een actief koolfilter aanwezig: nee 

- Is voor de opslag van PER een tank aanwezig: nee 

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

1991: 2 apr1991: 2 apr1991: 2 apr1991: 2 april 1991il 1991il 1991il 1991 Checklist Chemische Wasserijen Hinderwet van Ministerie van VROM: 

- Prestonette BV 

- Acacialaan 7 te Doorn 
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- Hinderwetvergunning 7 augustus 1978 

- Kennisgeving gemeentelijke lozingsverordening 6 maart 1991 

- Melding 11 maart 1991 

- Controle 2 april 1991 

 

- Bedraagt het gezamenlijk vermogen van de chemische reinigingsmachine meer dan 

50 kg: nee 

- Is er meer dan 2000 liter PER in de wasserij aanwezig: nee 

- Is er een ondergrondse tank voor het bewaren van PER aanwezig: nee 

- Is er meer dan 1500 liter R113 in de wasserij aanwezig: nee 

- Is er een tank voor het bewaren van K1-, K2, K3-vloeistoffen aanwezig: nee 

- Chemische afvalstoffen: 

o Hoeveel textiel per charges: 10 kg 

o Aantal charges per maand: 140 

o Hoeveelheid destillatieresidu: 800-1000 kg per jaar volgens afgiftebonnen 

o Afgevoerd naar: Senzora BV Deventer 

- Per kg gereinigd textiel komt 29 tot 63 gram destillatieresidu vrij. De technische onder-

grens is 10 gr/kg: 

o Technische ondergrens: 14 kg/maand 

o Praktische ondergrens 41 kg/maand (x 65) 

o Praktische bovengrens 88 kg/maand (x 65) 

o Patronenfilters: nee 

o Filterkoek: afvoer 

o Afvoer naar Senzora BV Deventer 

o Vergunninghouder: ja 

- Emissie PER-damp 

o Reinigingsmachine moet zijn voorzien van een diepkoelsysteem, waardoor concen-

tratie PER boven pas wordt gelost textiel niet meer bedraagt dan 343 mg/m³ indien: 

 Reinigingsmachine is geplaatst na inwerkingtreding besluit of 

 Tien jaar na bouwdatum-revisiedatum-of inwerkingtreding besluit (welke eerder is: Niet 

in orde 

o Reinigingsmachines zonder diepkoelsysteem: 

 Uitmonding ontluchtingsleiding 1 m boven hoogste daklijn binnen 25 m met uittrede-

snelheid > 10 m/s en< 15 m/s: Niet in orde 

 Luchtstroom naar boven gericht: Niet in orde 

 Temperatuur lucht/PER-damp na waterkoeler < 30 graden: in orde 

 In ontluchtingsleiding emissiebeperkende voorziening (dubbel waterslot, actief koolfil-

ter etc): Niet in orde 

- Opslag PER: 

o Opslag PER in goed gesloten metalen vaten (maximaal 200 l) of in kunststof of in me-

talen cans (maximaal 25 l): in orde 

o Vaten en cans voldoende sterk: in orde 

o Inhoud opvangbak opslag PER ten minste gelijk aan inhoud van vaten en cans: Niet 

in orde 

o Opvangbak hittebestendig, onbrandbaar, voldoende sterk, vloeistofdicht en bestand 

tegen inwerking: Niet in orde 

o Afstand vaten/cans-brandbare objecten, brandbare vloeistoffen of apparatuur met 

oppervlaktetemperatuur > 150 graden >2 m: in orde 

o Buitenopslag niet bereikbaar voor publiek: niet van toepassing 

o Opvangbak beschermd tegen inregenen: in orde 

- Bovengrondse PER-opslag in stationaire stalen reservoir (200-1000 l): niet van toepas-

sing 
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- Gedragsvoorschriften: 

o Schoon en in goede staat van onderhoud: in orde 

o Afvalstoffen worden niet binnen de inrichting verbrand: in orde 

o Afvalstoffen of verontreinigd water mogen niet in bodem kunnen dringen: in orde 

o Bodemverontreiniging moet worden gemeld en opgeheven: in orde 

o Niet meer brandbare vloeistoffen, chemicaliën en spuitbussen dan nodig is voor een 

goede bedrijfsvoering: in orde 

o Regelmatige afvoer afvalstoffen zonder omgeving te verontreinigen: in orde 

- Diversen: 

o  Deugdelijke verpakking spuitbussen, brandbare vloeistoffen en chemicaliën: in orde 

o  Chemisch afval in luchtdicht en onbrandbaar vaatwerk, bestand tegen inwerking 

afval: in orde 

o PER-afval gescheiden van R113-afval: in orde 

o Opvang verontreinigd water uit waterafscheider reinigingsmachine/koolfilter in door-

zichtige can: Niet in orde 

o Register aanwezig waarin metingen, keuringen e.d. zijn opgetekend: (niet ingevuld) 

- Waterverontreiniging: 

o Contactwater (van destillatie) niet direct op riolering geloosd: in orde 

o  Geen lozing reinigingsvloeistof op riool: in orde 

o In ruimten met vloeistofdichte vloeren n.a.v. voorschriften 6.4 en 6.5 alleen afsluitbare 

schrobputjes: niet in orde 

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

1991: 11 maart 1991 1991: 11 maart 1991 1991: 11 maart 1991 1991: 11 maart 1991 Melding ingediend door Van Boordt in kader besluit chemische wasserij-

en milieubeheer (niet in dossier, in brief Milieudienst zuidoost Utrecht van 23-1-2001) 

 

1991: 2 april 19911991: 2 april 19911991: 2 april 19911991: 2 april 1991 Handgeschreven notitie Van Boordt n.a.v. controlebezoek 2/4/91: 

- Bij afvoer lucht emissiebeperkende maatregelen, zoals koolstoffilter, waterslot? 

- Bouwjaar c.q. gereviseerd i.v.m. diepkoelsysteem 

- Uitmonding ontluchting in zijgevel 

- Mengvolume ventilator of TNO-meetrapport 

- Opvangbak inhoud gelijk aan inhoud tanks 

- Register 

Afgifte PER door van Boordt Prestonette BV: 

- 29 juni  1989: afgevoerd 1 200 l vat PER naar Senzora 

- 19 oktober 1989: afgevoerd 1 200 l vat PER naar Senzora 

- 22 maart 1990: afgevoerd 1 200 l vat PER naar Senzora 

- 15 juni 1990: afgevoerd 1 200 l vat PER naar Senzora 

- 10 oktober 1990: afgevoerd 1 200 l vat PER naar Senzora 

 [Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

1991: 15 april 19911991: 15 april 19911991: 15 april 19911991: 15 april 1991 Brief van de gemeente Doorn aan Prestonette BV inzake lozingsverorde-

ning riolering: 

Naar aanleiding van de gedane kennisgeving, op grond van de Lozingsverordening riolering 

Doorn 1990, op 6 maart 1991 en het controle bezoek op 2 april 1991, worden de volgende 

voorschriften opgelegd: 

1.  Het is verboden op de riolering op enigerlei wijze afvalwater te lozen dat door samen-

stelling, eigenschappen of hoeveelheid: 

a. Gevaar, schade of hinder kan opleveren voor de riolering, dan wel de goede werking 

daarvan, of voor de daarop aangeslotenen; 
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b. Gevaar, schade of hinder kan opleveren voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie of enig 

ander werk dat de waterbeheerder in beheer heeft en waarop de riolering is aange-

sloten of voor de goede werking daarvan; 

c. Een nadelige invloed kan hebben op de verwerking van het uit het riool te verwijde-

ren slib; 

d. Schadelijk of verontreinigend kan zijn voor het ontvangende oppervlaktewater. 

2. Het is verboden op het regenwaterriool op enigerlei wijze ander afvalwater te lozen 

dan niet verontreinigd regenwater en bij uitzondering drainagewater en niet veront-

reinigd koelwater. 

3. Het is verboden op de riolering afvalwater te lozen: 

a. Met een temperatuur van meer dan 30 graden 

b. Met een pH lager dan 6.5 of hoger dan 8.5 bij een zogenaamd etmaalmonster, resp. 

10 bij een zogenaamd steekmonster (piekwaarde), alsmede zuren en basen die niet 

in water zijn opgelost 

c. Met stoffen die verstopping of beschadiging van de riolering of daarmee verbonden 

installaties kunnen veroorzaken 

d. Met stoffen die brand- of explosiegevaar kunnen veroorzaken 

e. Met stoffen die stankoverlast kunnen veroorzaken. 

4. Reinigingsmiddelen voor textiel, alsmede het residu dat ontstaat bij het terugwinnen 

(destilleren) daarvan mogen niet worden geloosd. 

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

1992: 18 november 19921992: 18 november 19921992: 18 november 19921992: 18 november 1992 Checklist Chemische Wasserijen Hinderwet van Ministerie van VROM: 

- Prestonette/van Boordt 

- Acacialaan 7 te Doorn 

- Hinderwetvergunning 7 augustus 1978 

- Kennisgeving gemeentelijke lozingsverordening 6 maart 1991 

- Melding 11 maart 1991 

- Bouw/revisiedatum reinigingsmachine: 92-07 (juli 1992)  

 

- Bedraagt het gezamenlijk vermogen van de chemische reinigingsmachine meer dan 

50 kg: nee, 16 kg 

- Is er meer dan 2000 liter PER in de wasserij aanwezig: nee, 40 liter 

- Is er een ondergrondse tank voor het bewaren van PER aanwezig: nee 

- Is er meer dan 1500 liter R113 in de wasserij aanwezig: nee 

- Is er een tank voor het bewaren van K1-, K2, K3-vloeistoffen aanwezig: nee 

- Chemische afvalstoffen: 

o Hoeveel textiel per charges: 12 kg 

o Aantal charges per maand: 120-140 

o Hoeveelheid destillatieresidu: (niet ingevuld) 

o Afgevoerd naar: Senzora BV Deventer 

- Per kg gereinigd textiel komt 29 tot 63 gram destillatieresidu vrij. De technische onder-

grens is 10 gr/kg: 

o Technische ondergrens: (niet ingevuld) 

o Praktische ondergrens (niet ingevuld) 

o Praktische bovengrens (niet ingevuld)  

o Patronenfilters: (niet ingevuld) 

o Filterkoek: afvoer 

o Afvoer naar Senzora BV Deventer 

o Vergunninghouder: ja 

- Emissie PER-damp 
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o Reinigingsmachine moet zijn voorzien van een diepkoelsysteem, waardoor concen-

tratie PER boven pas wordt gelost textiel niet meer bedraagt dan 343 mg/m³ indien: 

 Reinigingsmachine is geplaatst na inwerkingtreding besluit of 

 Tien jaar na bouwdatum-revisiedatum-of inwerkingtreding besluit (welke eerder is: Niet 

gemeten 

o Afvoer van diepkoelmachine of bovendaks of tesamen met ruimteventilatie: in orde 

o Reinigingsmachines zonder diepkoelsysteem: niet van toepassing 

- Opslag PER: 

o Opslag PER in goed gesloten metalen vaten (maximaal 200 l) of in kunststof of in me-

talen cans (maximaal 25 l): in orde 

o Vaten en cans voldoende sterk: in orde 

o Inhoud opvangbak opslag PER ten minste gelijk aan inhoud van vaten en cans: in 

orde 

o Opvangbak hittebestendig, onbrandbaar, voldoende sterk, vloeistofdicht en bestand 

tegen inwerking: in orde 

o Afstand vaten/cans-brandbare objecten, brandbare vloeistoffen of apparatuur met 

oppervlaktetemperatuur > 150 graden >2 m: niet van toepassing 

o Buitenopslag niet bereikbaar voor publiek: niet van toepassing 

o Opvangbak beschermd tegen inregenen: (niet ingevuld) 

- Bovengrondse PER-opslag in stationaire stalen reservoir (200-1000 l): niet van toepas-

sing 

- Gedragsvoorschriften: 

o Schoon en in goede staat van onderhoud: in orde 

o Afvalstoffen worden niet binnen de inrichting verbrand: in orde 

o Afvalstoffen of verontreinigd water mogen niet in bodem kunnen dringen: in orde 

o Bodemverontreiniging moet worden gemeld en opgeheven: niet van toepassing 

o Niet meer brandbare vloeistoffen, chemicaliën en spuitbussen dan nodig is voor een 

goede bedrijfsvoering: in orde 

o Regelmatige afvoer afvalstoffen zonder omgeving te verontreinigen: in orde 

- Diversen: 

o  Deugdelijke verpakking spuitbussen, brandbare vloeistoffen en chemicaliën: (niet 

ingevuld) 

o  Chemisch afval in luchtdicht en onbrandbaar vaatwerk, bestand tegen inwerking 

afval: (niet ingevuld) 

o PER-afval gescheiden van R113-afval: niet van toepassing 

o Opvang verontreinigd water uit waterafscheider reinigingsmachine/koolfilter in door-

zichtige can: in orde 

o Register aanwezig waarin metingen, keuringen e.d. zijn opgetekend: Niet in orde 

- Waterverontreiniging: 

o Contactwater (van destillatie) niet direct op riolering geloosd: in orde 

o  Geen lozing reinigingsvloeistof op riool: in orde 

o In ruimten met vloeistofdichte vloeren n.a.v. voorschriften 6.4 en 6.5 alleen afsluitbare 

schrobputjes: niet van toepassing 

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

1992: 18 november 19921992: 18 november 19921992: 18 november 19921992: 18 november 1992 Revisietekening van de wasserij aan de Acacialaan 7 te Doorn. 

De reinigingsmachine bevindt zich op dezelfde locatie als in 1978. Het bedrijfsoppervlak is 

groter geworden. Twee kamers richting de tuin zijn in gebruik voor een pers en voor de stoom-

ketel en ontharder.  

Deze tekening is toegevoegd aan de AMvB-Melding/Kennisgevingsformulier Besluit chemi-

sche wasserijen Hinderwet van Prestonette BV dd 11 maart 1991 betreffende het van toepas-
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sing worden van het Besluit chemische wasserijen Hinderwet op een reeds opgerichte chemi-

sche wasserij op de wasserij aan de Acacialaan 7 te Doorn. 

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

1992: 30 november 19921992: 30 november 19921992: 30 november 19921992: 30 november 1992 Brief van de gemeente Doorn aan Van Boordt Prestonette BV inzake 

controlebezoek chemische wasserijen Hinderwet: 

Naar aanleiding van het bezoek van een medewerker van het Streekverband Zuid-Oost 

Utrecht en een medewerker van de afdeling Algemene Zaken, bureau Algemene Bestuursza-

ken, op 18 november jl bevestigen wij hierbij de afspraken die met u gemaakt zijn: 

- U draagt zorg voor het plaatsen van twee brandblussers; 

- Het voorhanden hebben van een map waarin opgenomen de afgiftebewijzen che-

misch-afval (actief koolstoffilter); 

- Logboek waarin ½ jaarlijkse controles, periodieke keuringen reinigingsmachine instal-

latie/ keuringsrapport stoomketel; 

- Het plaatsen van een vloeistofdichte bak in de ruimte waar de stoomketel is ge-

plaatst en waar de chemicaliën worden geplaatst. 

Voor al deze zaken dient binnen twee maanden na dagtekening van deze brief voor worden 

zorg gedragen. 

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

1993: 1 maart 19931993: 1 maart 19931993: 1 maart 19931993: 1 maart 1993 De Hinderwet is op 1 maart 1993 vervangen door de Wet milieubeheer die 

ruimer is dan de Hinderwet. Deze gaat niet alleen om het voorkomen van hinder, maar ook 

over 'de bescherming van het milieu'. 

 

1994: 17 januari 19941994: 17 januari 19941994: 17 januari 19941994: 17 januari 1994 Brief van het Streekverband Zuid-Oost Utrecht aan de heer T.W.J. van 

Boordt inzake AMvB-melding/controle Prestonette BV aan de Acacialaan 7 te Doorn: 

Op maandag 10 januari 199410 januari 199410 januari 199410 januari 1994 is de inrichting bezocht en is gesproken met mevrouw J.C. 

Duiveman (bedrijfsleider).  

Tijdens de controle bleek dat de volgende voorschriften niet naar behoren worden nage-

leefd: 

- De brandblusmiddelen zijn voor het laatst in augustus 1985 gekeurd; 

- De toegangsdeur vanuit de gang naar de stoomketelruimte bezit geen brandwe-

rendheid van 30 minuten; 

- De jerrycans met verzadigd perchloorethyleen zijn niet in een vloeistofdichte lekbak 

geplaatst. 

In de vragenlijst is onder punt 9 bodem achter de vraag “is er bodemverontreiniging gecon-

stateerd ?” het antwoord neeneeneenee ingevuld.  

Met de bedrijfsleider mevr J.C. Duiveman is afgesproken, dat binnen een termijn van twee 

maanden na dagtekening van deze brief, de bovengenoemde tekortkomingen zijn opgehe-

ven, c.q. voorzieningen zijn aangebracht. De inrichting zal medio maart 1994 opnieuw wor-

den gecontroleerd.  

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

1994: 18 januari 19941994: 18 januari 19941994: 18 januari 19941994: 18 januari 1994 Brief van het Streekverband Zuid-Oost Utrecht aan de gemeente Doorn 

inzake AMvB-melding/controle Prestonette BV aan de Acacialaan 7 te Doorn: 

Op maandag 10 januari 1994 is de inrichting bezocht en is gesproken met mevrouw J.C. 

Duiveman (bedrijfsleider). Eigenaar is dhr Van Boordt. In de inrichting wordt textiel gereinigd 

door middel van een chemische reinigingsinstallatie. Het hiervoor gebruikte oplosmiddel (per-

chloorethyleen) wordt in jerrycans opgeslagen. Tevens zijn in de inrichting een strijktafel, een 

detacheertafel, een kledingpers en een stoomketel aanwezig.  

Tijdens de controle bleek dat de volgende voorschriften niet naar behoren worden nage-

leefd: 
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- De brandblusmiddelen zijn voor het laatst in augustus 1985 gekeurd; 

- De toegangsdeur vanuit de gang naar de stoomketelruimte bezit geen brandwe-

rendheid van 30 minuten; 

- De jerrycans met verzadigd perchloorethyleen zijn niet in een vloeistofdichte lekbak 

geplaatst. 

 

Overige bevindingen: 

De chemische reinigingsinstallatie is in een vloeistofdichte lekbak geplaatst. De voorraad per-

chloorethyleen in jerrycans is eveneens in een lekbak geplaats. Tijdens de controle was er 120 

l PER opgeslagen met een lekbak en 120 l verzadigd zonder lekbak.   

Van de in de inrichting aanwezige stoomketel is een logboek aanwezig. Voor de stoomketel is 

door de Dienst van het Stoomwezen op 20 november 1992 een vergunning verleend. De ketel 

is op 16 februari 1993 voor het laatst geïnspecteerd en in orde bevonden.  

 

Afvalstoffen: 

Het destillatieresidu van de chemische reinigingsinstallatie wordt verzameld in een vat van 200 

liter en tweemaal per jaar uit de inrichting afgevoerd naar Senzora te Deventer. De afgifte-

bewijzen zijn in de inrichting aanwezig en getoond. 

 

Afvalwaterlozingen: 

De inrichting is op het gemeentelijk rioleringsstelsel aangesloten. Vanuit de inrichting wordt 

uitsluitend huishoudelijk (bedrijfs)afvalwater op het riool geloosd. Aangegeven wordt dat de 

volgende lozingstechnische voorzieningen moeten worden aangebracht: filters voor residu.  

Algehele indruk: 

Naleving vergunningvoorschriften: matig 

Naleving geldende milieu-eisen: matig 

Milieubelastingscategorie: 

De onderhavige inrichting valt in de milieubelastingscategorie III. Een minimale integrale con-

trolefrequentie van eens per twee jaar is vereist.  

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

1994: 27 mei 19941994: 27 mei 19941994: 27 mei 19941994: 27 mei 1994 Brief van het Streekverband Zuid-Oost Utrecht aan de gemeente Doorn 

inzake eindadvies AMvB-melding/controle januari 1994 bij Prestonette BV aan de Acacialaan 

7 te Doorn: 

Tijdens de controle op 10 januari 1994 bleek dat de volgende voorschriften niet naar behoren 

worden nageleefd en zijn de volgende afspraken gemaakt: 

- De brandblusmiddelen worden gekeurd en van een geldig keurmerk voorzien; 

- De toegangsdeur vanuit de gang naar de stoomketelruimte zal aan de binnenkant  

30 minuten brandwerend worden bekleed; 

- De jerrycans met verzadigd perchloorethyleen worden in een vloeistofdichte lekbak 

geplaatst. 

Op 20 mei 1994Op 20 mei 1994Op 20 mei 1994Op 20 mei 1994 is het bedrijf opnieuw bezocht. Uit dit bezoek bleek dat de gemaakte afspra-

ken zijn nagekomen.  

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

1994: 22 juni 19941994: 22 juni 19941994: 22 juni 19941994: 22 juni 1994 Brief van de gemeente Doorn aan de heer T.W.J. van Boordt inzake AMvB-

melding/controle Prestonette BV aan de Acacialaan 7 te Doorn: 

Op 20 mei 1994 is het bedrijf opnieuw bezocht. Uit dit bezoek bleek dat de gemaakte afspra-

ken zijn nagekomen.  

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 
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1995: 29 december 19951995: 29 december 19951995: 29 december 19951995: 29 december 1995 Brief van het Bestuur Regio Utrecht, milieudienst Zuidoost Utrecht aan 

de gemeente Doorn inzake AMvB-controle bij Prestonette BV aan de Acacialaan 7 te Doorn: 

Op 21 december 199521 december 199521 december 199521 december 1995 is een integrale milieucontrole uitgevoerd bij Prestonette. 

Er is gesproken met de heer T. de Leeuwe. Geconstateerd wordt dat de voorschriften niet 

worden nageleefd.  

Lozingen: Het afvalwater bestaat uit koelwater en schrobwater.  

Afvalstoffen: 200 l slib, afgevoerd naar Senzora te Deventer 1 keer per 3 à 4 maanden. De 

afgiftebewijzen waren niet ter plaatse aanwezig. 

In de vragenlijst ontbreekt het aspect bodemverontreiniging.  

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

1995: 29 december 19951995: 29 december 19951995: 29 december 19951995: 29 december 1995 Brief van het Bestuur Regio Utrecht, milieudienst Zuidoost Utrecht aan 

de heer T. van Leeuwe inzake AMvB-controle bij Prestonette BV aan de Acacialaan 7 te 

Doorn: 

Op 21 decemb21 decemb21 decemb21 december 1995er 1995er 1995er 1995 is een integrale milieucontrole uitgevoerd bij Prestonette. 

De volgende tekortkomingen zijn geconstateerd: 

- Afgiftebewijzen voor afvoer slib waren niet binnen de inrichting aanwezig; 

- Keuringsbewijzen van de stoominstallatie waren niet binnen de inrichting aanwezig; 

- De ruimteventilatielucht mondt in de zijgevel uit. Dit mag alleen als aan bepaalde 

voorschriften worden voldaan. Indien dit niet kan worden aangetoond moet de uit-

monding zich op tenminste 1 m boven de binnen 25 m van de uitmonding gelegen 

bebouwing bevinden. 

- De opslag van destillatieresidu (slib) vindt wel plaats in een vloeistofdicht vat, maar dit 

vat is niet in een lekbak met afdak dan wel inpandig in een lekbak geplaatst, zodat 

bij omvallen of lekkage gevaar voor bodemverontreiniging bestaat.  

- De ontluchtingsleiding van de reinigingsmachine moet tezamen met de ruimteventila-

tielucht worden afgevoerd, dan wel 1 m boven de binnen 25 m van de uitmondig ge-

legen bebouwing bevinden. 

Verzocht wordt binnen twee maanden na dagtekening van deze brief de tekortkomingen 

ongedaan te maken. Medio maart 1996 zal de stomerij opnieuw worden bezocht.  

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

1996: 8 augustus 19961996: 8 augustus 19961996: 8 augustus 19961996: 8 augustus 1996 Brief van het Bestuur Regio Utrecht, Milieudienst Zuidoost Utrecht aan de 

heer T. van Leeuwe inzake AMvB-controle bij Prestonette BV aan de Acacialaan 7 te Doorn: 

Op 6 augustus 19966 augustus 19966 augustus 19966 augustus 1996 is het bedrijf opnieuw bezocht in verband met de tijdens de milieucontro-

le van 21 december 1995 gemaakte afspraken: 

Tijdens dit bezoek bleek dat afgifte- en keuringsbewijzen inmiddels binnen de inrichting aan-

wezig zijn. Tevens bleek dat u de mogelijkheden voor het slibvat heeft bekeken maar nog 

geen beslissing heeft genomen. Wij verzoeken u zsm doch uiterlijk binnen 2 maanden na dag-

tekening van dit schrijven een voorziening voor dit slibvat aan te brengen. 

Inzake de afvoer van ruimteventilatielucht en de ontluchtingsleiding dienen nog metingen te 

worden verricht. Verzocht wordt binnen 2 maanden na dagtekening van dit schrijven een 

dergelijke meting te laten uitvoeren dan wel de afvoeren te verhogen.  

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

1996: (26 juni 1996) verzonden 9 augustus 19961996: (26 juni 1996) verzonden 9 augustus 19961996: (26 juni 1996) verzonden 9 augustus 19961996: (26 juni 1996) verzonden 9 augustus 1996 Brief van het Bestuur Regio Utrecht, Milieudienst 

Zuidoost Utrecht aan de gemeente Doorn inzake AMvB-controle bij Prestonette BV aan de 

Acacialaan 7 te Doorn: 

Op 2 januari 19962 januari 19962 januari 19962 januari 1996 hebben wij u bericht van een integrale milieucontrole van de Stomerij Van 

Boordt aan de Acacialaan 7 te Doorn. 

Op 6 augustus6 augustus6 augustus6 augustus 1996199619961996 is het bedrijf opnieuw bezocht om te controleren of de gemaakte afspra-

ken zijn nagekomen. Tijdens het bezoek bleek dat: 
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• De afgiftebewijzen binnen de inrichting aanwezig zijn (laatste afgifte 25-7-1996); 

• Keuringsbewijzen van de stoominstallatie aanwezig zijn (laatste controle 4-3-1996); 

• De ventilatie is niet aangepast. De heer De Leeuwe is van mening dat aan de gestelde 

immissieconcentratiegrens wordt voldaan, zodat de huidige situatie is toegestaan. Bewij-

zen hiervan zijn niet aanwezig. In de aanschrijfbrief is nogmaals opgenomen dat metingen 

noodzakelijk zijn; 

• Voor de opslag van het slibvat heeft de heer De Leeuwe nog niet bepaald welke voorzie-

ning hiervoor de voorkeur heeft. Zo spoedig mogelijk zal nadere actie worden onderno-

men. 

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

1997: 10 september 19971997: 10 september 19971997: 10 september 19971997: 10 september 1997 Brief van de Milieudienst Zuid-Oost Utrecht aan de heer T. van Leeu-

we van Stomerij Van Boordt inzake AMvB-hercontrole bij Prestonette BV aan de Acacialaan 7 

te Doorn: 

Op 21 augustus 1997 is het bedrijf door de milieudienst bezocht. Doel van het onderzoek was 

te controleren of de tijdens de hercontrole dd 6 augustus 1996 gemaakte afspraken zijn na-

gekomen. 

Tijdens het bezoek bleek dat een slibvat met lekbak is geplaatst, maar dat er nog geen emis-

siemetingen zijn uitgevoerd. Er is wel offerte opgevraagd.  

Wij verzoeken u binnen 3 weken na dagtekening van dit schrijven opdracht te geven tot het 

meten van de emissie en een afschrift van de opdrachtbevestiging naar ons op te sturen. 

Mochten wij na deze termijn niets van u ontvangen te hebben, dan zullen wij overwegen 

gebruik te maken van de sanctiemogelijkheden die de Wet milieubeheer kent. In dit geval 

het opleggen van een dwangsom. 

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

1998: 28 april 19981998: 28 april 19981998: 28 april 19981998: 28 april 1998 Brief van de Milieudienst Zuidoost Utrecht aan de gemeente Doorn inzake 

emissie-onderzoek bij Prestonette BV aan de Acacialaan 7 te Doorn: 

Op 24 oktober 199724 oktober 199724 oktober 199724 oktober 1997 heeft de heer de Leeuwe opdracht verleend aan TNO voor het uitvoeren 

van een emissie-onderzoek tbv een tijdens een milieucontrole op 21 december 1995 gemaak-

te afspraak. 

Op 17 april 199817 april 199817 april 199817 april 1998 hebben wij telefonisch contact opgenomen met de heer Leeuwe in verband 

met de nog niet ontvangen resultaten van het emissie-onderzoek. Uit informatie van de heer 

Leeuwe bleek dat gewacht werd op de juiste weersomstandigheden. 

Op 24 april 1998 24 april 1998 24 april 1998 24 april 1998 hebben wij van de heer de Leeuwe een brief ontvangen, waarin is opgeno-

men dat de opdracht tot het uitvoeren van de emissie-meting is ingetrokken vanwege be-

eindiging van de werkzaamheden van de heer de Leeuwe ter plaatse met ingang van 25 

april 1998. De stomerij zal worden voortgezet door de eigenaar, de heer Van Boordt. De heer 

Van Boordt is aangeschreven.  

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

1998: 28 april 19981998: 28 april 19981998: 28 april 19981998: 28 april 1998 Brief van de Milieudienst Zuidoost Utrecht aan de heer T.W.J. van Boordt 

van  Stomerij Van Boordt inzake emissie-onderzoek bij Prestonette BV aan de Acacialaan 7 te 

Doorn: 

Aangezien Van Boordt de stomerij-activiteiten ter plaatse van de heer De Leeuwe zult voort-

zetten, wordt hem verzocht alsnog emissie-metingen te laten uitvoeren. Verzocht wordt bin-

nen 1 maand na dagtekening van dit schrijven opdracht te geven tot het meten van de 

emissie en een afschrift van de opdrachtbevestiging naar ons op te sturen.  

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

2000: 22 november 20002000: 22 november 20002000: 22 november 20002000: 22 november 2000 Faxbericht van Bisschop en Partners BV in opdracht van de Milieu-

dienst Zuidoost Utrecht, dat zij op 11 december de stomerij in het kader van een milieucontro-

le gaan bezoeken. 
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[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

2000: 11 december 20002000: 11 december 20002000: 11 december 20002000: 11 december 2000 Bezoekformulier Milieudienst Zuidoost Utrecht: 

- Stomerij Van Boordt, chemische wasserij, Acacialaan 7 te Doorn 

- Opslag gevaarlijke stoffen: er is 150 liter PER aanwezig; er is 200 Liter PER toegestaan. 

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

2000: 11 december 20002000: 11 december 20002000: 11 december 20002000: 11 december 2000 Checklist Chemische Wasserijen Hinderwet van Ministerie van VROM: 

- (niet ingevuld) 

- (niet ingevuld) 

- (niet ingevuld) 

- (niet ingevuld) 

- (niet ingevuld) 

(niet ingevuld) 

 

- Bedraagt het gezamenlijk vermogen van de chemische reinigingsmachine meer dan 

50 kg: nee 

- Is er meer dan 2000 liter PER in de wasserij aanwezig: nee 

- Is er een ondergrondse tank voor het bewaren van PER aanwezig: nee 

- Is er meer dan 1500 liter R113 in de wasserij aanwezig: nee 

- Is er een tank voor het bewaren van K1-, K2, K3-vloeistoffen aanwezig: nee 

- Chemische afvalstoffen: 

o Hoeveel textiel per charges: 16 kg 

o Aantal charges per maand: 175-200 

o Hoeveelheid destillatieresidu: als vat vol is -> weg 

o Afgevoerd naar: Senzora BV Deventer`, 200 l vaten ca 3 x p/j 

o Vergunninghouder: ja 

- Per kg gereinigd textiel komt 29 tot 63 gram destillatieresidu vrij. De technische onder-

grens is 10 gr/kg: 

o Technische ondergrens: (niet ingevuld) 

o Praktische ondergrens (niet ingevuld) 

o Praktische bovengrens (niet ingevuld)  

o Patronenfilters: (niet ingevuld) 

o Filterkoek: (niet ingevuld) 

o Afvoer naar (niet ingevuld) 

o Vergunninghouder: (niet ingevuld) 

- Emissie PER-damp (niet ingevuld) 

- Opslag PER: 

o Opslag PER in goed gesloten metalen vaten (maximaal 200 l) of in kunststof of in me-

talen cans (maximaal 25 l): (niet ingevuld) 

o Vaten en cans voldoende sterk: (niet ingevuld) 

o Inhoud opvangbak opslag PER ten minste gelijk aan inhoud van vaten en cans: (niet 

ingevuld) 

o Opvangbak hittebestendig, onbrandbaar, voldoende sterk, vloeistofdicht en bestand 

tegen inwerking: (niet ingevuld) 

o Afstand vaten/cans-brandbare objecten, brandbare vloeistoffen of apparatuur met 

oppervlaktetemperatuur > 150 graden >2 m: (niet ingevuld) 

o Buitenopslag niet bereikbaar voor publiek: (niet ingevuld) 

o Opvangbak beschermd tegen inregenen: (niet ingevuld) 

- Bovengrondse PER-opslag in stationaire stalen reservoir (200-1000 l): niet van toepas-

sing 

- Gedragsvoorschriften: 
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o Schoon en in goede staat van onderhoud: in orde 

o Afvalstoffen worden niet binnen de inrichting verbrand: in orde 

o Afvalstoffen of verontreinigd water mogen niet in bodem kunnen dringen: in orde 

o Bodemverontreiniging moet worden gemeld en opgeheven: in ordein ordein ordein orde 

o Niet meer brandbare vloeistoffen, chemicaliën en spuitbussen dan nodig is voor een 

goede bedrijfsvoering: in orde 

o Regelmatige afvoer afvalstoffen zonder omgeving te verontreinigen: in orde 

- Diversen: 

o  Deugdelijke verpakking spuitbussen, brandbare vloeistoffen en chemicaliën: in orde 

Chemisch afval in luchtdicht en onbrandbaar vaatwerk, bestand tegen inwerking af-

val: in orde 

o PER-afval gescheiden van R113-afval: in orde 

o Opvang verontreinigd water uit waterafscheider reinigingsmachine/koolfilter in door-

zichtige can: in orde 

o Register aanwezig waarin metingen, keuringen e.d. zijn opgetekend: in orde 

- Waterverontreiniging: 

o Contactwater (van destillatie) niet direct op riolering geloosd: (niet ingevuld) 

o  Geen lozing reinigingsvloeistof op riool: (niet ingevuld) 

o In ruimten met vloeistofdichte vloeren n.a.v. voorschriften 6.4 en 6.5 alleen afsluitbare 

schrobputjes: (niet ingevuld) 

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

2001: 22 januari 2001 Brief van de Milieudienst Zuidoost Utrecht aan dhr Van Boordt van Sto-

merij Van Boordt, dat er op 11 december een integrale milieucontrole is uitgevoerd bij het 

bedrijf. De volgende tekortkoming is geconstateerd: 

 De brandblusmiddelen zijn langer dan een jaar geleden gecontroleerd. U dient ze te 

laten keuren.  

Dit dient uiterlijk op 1 februari te zijn gebeurd.  

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

2001: 21 februari 20012001: 21 februari 20012001: 21 februari 20012001: 21 februari 2001: Brief van de Milieudienst Zuidoost Utrecht aan dhr Van Boordt van Sto-

merij Van Boordt, dat de tekortkoming geconstateerd op 11 december tijdens een integrale 

milieucontrole is verholpen. De brandblusmiddelen zijn gekeurd. 

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

2001: 18 december 2001/16 januari 20022001: 18 december 2001/16 januari 20022001: 18 december 2001/16 januari 20022001: 18 december 2001/16 januari 2002 Memo van de gemeente Doorn met pen geschre-

ven notitie Verder uitzoeken!: 

Lijst van BSB gevonden. Hierop staat stomerij acacialaan vermeld met de code DNO. Dit be-

tekent: Het bedrijf heeft ervoor gekozen niet deel te nemen, met als reden dat het bedrijf 

reeds onderzoek heeft dat bekend is bij gemeente of provincie. Bij ons is geen onderzoek in 

huis dus bij de provincie? 

 

Naar aanleiding van bodemonderzoek aan kapelweg waar ineens sprake is van tetrachloor-

etheen, aan afbraakproduct van PER, ontstond het vermoeden dat dit wel eens afkomstig 

zou kunnen zijn van de stomerij aan de acacialaan. Want stromingsrichting grondwater is van 

dien aard dat dat niet onmogelijk is. Is het PER aan de wandel gegaan? Hierover reeds met 

de milieudienst gesproken. Ik ga eerst kijken wat we nog in huis hebben of wat er bij de pro-

vincie Utrecht of BSB nog aanwezig is van deze stomerij. 

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

2001: 24 april 20012001: 24 april 20012001: 24 april 20012001: 24 april 2001 Controle uitgevoerd door CCD in de winkel in Doorn op 24 april 2001 (zie 

brief 6 september 2004). Bij de controle is niet gelet op het aspect bodemverontreiniging.  
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[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

2003: 9 oktober 20032003: 9 oktober 20032003: 9 oktober 20032003: 9 oktober 2003 Controle uitgevoerd door CCD in de winkel in Doorn op 9 oktober 2003 

(zie brief 6 september 2004). VOS-registratie is niet aanwezig en niet nagestuurd. De hoeveel-

heid gebruikt VOS is niet te berekenen. Bij de controle is niet gelet op het aspect bodemver-

ontreiniging.  

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

2004: 26 april 20042004: 26 april 20042004: 26 april 20042004: 26 april 2004 Bezoekformulier Milieudienst Zuidoost Utrecht: 

- Fabonet BV, Acacialaan 7 te Doorn 

- Afvalwater: sanitair en afvalwatermachine (met actief koolfilter) lozen op gemeente-

riolering 

- Destillatieresidu: 200 liter, afvoer 4 x per jaar naar Senzora, laatste afvoer 09-02-2004 

- Opslag gevaarlijke stoffen:  

o 200 liter PER, opgeslagen in 10 liter vaten (wekelijks wordt 10 liter PER gebruikt) 

o 250 liter zepen, opgeslagen in 25 liter vaten 

o 10 liter reinigingsmiddelen, opgeslagen in 2,5 liter vaten. 

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

2004: 7 mei 20042004: 7 mei 20042004: 7 mei 20042004: 7 mei 2004 Brief van de Milieudienst Zuidoost Utrecht aan dhr Van Boordt van Fabonet, 

dat er op 26 april 2004 een integrale milieucontrole is uitgevoerd bij het bedrijf. 

Tijdens het bezoek zijn geen tekortkomingen geconstateerd. Wel heeft u aangegeven dat er 

in het verleden metingen zijn verricht waaruit blijkt dat de immissie-concentratie van PER in 

niet tot de inrichting behorende aan- of inpandige ruimte van gevoelige objecten niet meer 

bedraagt dan 0,25 mg/m³ als weekgemiddelde (voorschrift 2.1.1) en niet tot de inrichting 

behorende balkons, terrassen of tuinen niet meer bedraagt dan 0,25 mg/m³ als jaargemid-

delde (voorschrift 2.1.2). 

Verzocht wordt een kopie van de uitgevoerde metingen binnen 1 maand na verzenddatum 

van deze brief naar de Milieudienst te sturen. 

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

2004: 15 juli 20042004: 15 juli 20042004: 15 juli 20042004: 15 juli 2004 Brief van de Provincie Utrecht, Dienst Water en Milieu aan de heer T.W.J. van 

Boordt van Vabonet BV (kenmerk: 2004WEM001025i) betreffende definitieve overeenkomsten 

financiering onderzoeksfase bodemverontreiniging Acacialaan 7 te Doorn (UT 0315/00040) en 

locatie De Traay 153F te Driebergen-Rijsenburg (UT 0316/00066): De overeenkomsten hebben 

enkel betrekking op de financiering van de onderzoeksfase voor beide locaties, incl de kosten 

van het opstellen van een saneringsplan en het bijbehorende nazorgplan. De uitvoering van 

de sanering valt er buiten. Verzocht wordt deze overeenkomsten te tekenen. 

 

2004: 12 augustus 20042004: 12 augustus 20042004: 12 augustus 20042004: 12 augustus 2004 Brief van de Milieudienst Zuidoost Utrecht aan dhr Van Boordt van 

Fabonet, dat er nog geen kopie van de uitgevoerde metingen is ontvangen. Verzocht wordt 

een kopie van de uitgevoerde metingen binnen 1 maand na verzenddatum van deze brief 

naar de Milieudienst te sturen. Anders zal overwogen worden om gebruik te maken van de 

sanctiemogelijkheden van de Algemene wet Bestuursrecht.  

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

2004: 6 september 20042004: 6 september 20042004: 6 september 20042004: 6 september 2004 Brief van Vabonet aan de Milieudienst Zuidoost Utrecht met een kopie 

van het rapport betreffende de controle die door CCD is uitgevoerd in de winkel in Doorn op 

24 april 2001 en op 9 oktober 2003.  

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 
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2004: 6 oktober 20042004: 6 oktober 20042004: 6 oktober 20042004: 6 oktober 2004 Brief van de Milieudienst Zuidoost-Utrecht aan Fobonet, de heer T.W.J. 

van Boordt betreffende hercontrole Acacialaan 7 in Doorn: 

Op 13 september 2004 hebben wij van u gegevens ontvangen naar aanleiding van de inte-

grale milieucontrole van 26 april 2004. Hiermee is voldaan aan het gestelde in onze brief van 

12 augustus 2004. Op 1 april 2006 dient de PER-concentratie binnen uw inrichting binnen de 

wettelijke norm te vallen. 

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

2005: 31 augustus 20052005: 31 augustus 20052005: 31 augustus 20052005: 31 augustus 2005 Brief van de Provincie Utrecht Dienst Water en Milieu aan Vabonet BV 

(kenmerk: 2005WEM003692i) : 

“Op 21 februari 2005 heeft u een aanvraag ingediend voor uitbetaling op grond van de met 

u gemaakte overeenkomsten. Het gaat om de “Overeenkomst financiering onderzoeksfase 

bodemverontreiniging” voor de locaties Acacialaan 7 te Doorn en Traay 153F te Driebergen 

welke in 2004 zijn gesloten. Wij willen u allereerst onze excuses aanbieden voor de vertraagde 

afhandeling van uw verzoek. In deze overeenkomsten is afgesproken dat wij een bijdrage 

zullen verlenen ter hoogte van 50% in de kosten van het bodemonderzoek en opstellen van 

het saneringsplan voor beide locaties. Uw aanvraag betreft het uitbetalen van de bijdrage 

zoals bedoeld in de onderdelen b en c van de betreffende overeenkomsten. Het gaat hierbij 

om het effectueren van de eerste termijn van de bovengenoemde overeenkomsten. Daar-

toe heeft u de originele facturen van de in dat kader uitgevoerde werkzaamheden bijge-

voegd. Het totale bedrag voor beide locaties tezamen bedraagt voor de onderdelen b en c 

van de overeenkomsten bedraagt € 24.525,50, waarvan € 12.262,75 door ons zal worden ver-

goed. Wij kunnen instemmen met uw ingediende aanvraag. Wij zullen het bedrag van € 

12.262,75 binnen vier weken na dagtekening van deze brief aan u overmaken. 

Ten aanzien van de tweede termijn van de overeenkomst, de bijdrage ten behoeve het (nog 

op te stellen) aanvullend onderzoek en het (nog op te stellen) saneringsplan, willen wij u het 

volgende adviseren. De onderhandelingen tussen VROM en de NETEX over het convenant, 

ten behoeve van de aanpak van de bodemverontreinigingsproblematiek van de chemische 

wasserij branche, bevinden zich in een beslissend stadium. Naar verwachting zal het conve-

nant nog dit jaar door beide partijen worden ondertekend.  

Nadat het Netex-convenant is ondertekend willen wij met u overleggen om artikel 1-2 van 

onze overeenkomst van 17 augustus 2004, voor zover het betreft de betaling van termijn 2, te 

wijzigen.” 

 

2006: 22 december 20062006: 22 december 20062006: 22 december 20062006: 22 december 2006 Bezoekformulier Milieudienst Zuidoost Utrecht: 

- Stomerij Van Boordt, Acacialaan 7 te Doorn 

o Opslag gevaarlijke stoffen: 140 liter PER, opgeslagen in jerrycans, in CPR 15-1 kluis 

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

2007: 19 januari 20072007: 19 januari 20072007: 19 januari 20072007: 19 januari 2007 Brief van de Milieudienst Zuidoost-Utrecht aan Stomerij Van Boordt, de 

heer T.W.J. van Boordt betreffende een integrale milieucontrole van de stomerij aan de Aca-

cialaan 7 in Doorn: 

Op 22 december 200622 december 200622 december 200622 december 2006 is het bedrijf bezocht. Tijdens het bezoek zijn geen wijzigingen ten op-

zichte van de AMvB-melding dd 11 maart 1991 geconstateerd.  

De volgende overtreding is geconstateerd: 

 De afgiftebewijzen van gevaarlijk afval en de verbruiksgegevens van gas, water en 

elektriciteit zijn niet binnen de inrichting aanwezig. 

U kunt de overtreding ongedaan maken door de betreffende documenten binnen de in-

richting te bewaren. Verzocht wordt binnen 1 maand na verzenddatum van deze brief dat de 

documenten binnen de inrichting aanwezig zijn. Anders zal overwogen worden om gebruik te 

maken van de sanctiemogelijkheden van de Algemene wet Bestuursrecht. 

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 
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2007: 15 februari 20072007: 15 februari 20072007: 15 februari 20072007: 15 februari 2007 Brief van Vabonet BV, de heer T.W.J. van Boordt aan de Milieudienst 

Zuidoost-Utrecht:  

Ingesloten vindt u de gevraagde gegevens over 2005 en 2006:  

 De overzichten van verbruik van gas, water en elektra 

 De afgiftebewijzen van de bedrijfsafvalstoffen 

De bedrijfsafvalstoffen worden naar/door Van Gansewinkel in Moerdijk afgevoerd. Op de 

bonnen uit 2005 is het niet tot slecht leesbaar om welke afvalstoffen het gaat: ..200 l Het be-

treft twee bonnen met de data 29032005 en 23082005.  

De bonnen uit 2006 vermelden: 

- dd 03112006: Tetrachloorethyleen residu, 1 x dekselvaten Un Keur 200 l SDV oranje PER 

- dd 17082006: Tetrachloorethyleen residu, 1 x dekselvaten Un Keur 200 l SDV oranje PER 

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

2007: 9 maart 202007: 9 maart 202007: 9 maart 202007: 9 maart 2007070707 Brief van de Milieudienst Zuidoost-Utrecht aan Stomerij Van Boordt, de heer 

T.W.J. van Boordt dat de ontbrekende stukken, geconstateerd tijdens de integrale milieucon-

trole van 22 december 2006 bij de stomerij aan de Acacialaan 7 in Doorn zijn ontvangen. 

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

2008: 20 augustus 20082008: 20 augustus 20082008: 20 augustus 20082008: 20 augustus 2008 Bezoekformulier Milieudienst Zuid-Oost Utrecht: 

- Stomerij Van Boordt, Acacialaan 7 te Doorn 

- Gevaarlijke afvalstoffen: PER residu, 2 x 200 liter, 10-01-2008 firma van Gansewinkel 

- Opslag gevaarlijke stoffen:  

o 190 liter PER, opgeslagen in jerrycans, in gewone kast 

o 100 liter reinigingsmiddelen, opgeslagen in jerrycans, in gewone kast 

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

2008: 4 septe2008: 4 septe2008: 4 septe2008: 4 september 2008mber 2008mber 2008mber 2008 Brief van de Milieudienst Zuidoost-Utrecht aan Stomerij Van Boordt, de 

heer T.W.J. van Boordt betreffende een integrale milieucontrole van de stomerij aan de Aca-

cialaan 7 in Doorn: 

Op 20 augustus 200820 augustus 200820 augustus 200820 augustus 2008 is het bedrijf bezocht. Op 11 maart 1991 is een AMvB-melding  besluit 

Chemische wasserijen gedaan. Vervolgens is de plattegrondstekening op 18 november 1992 

gewijzigd. De bovengenoemde meldingen vallen vanaf 1 januari 2008 als meldingen in het 

kader van het Activiteitenbesluit.  

Tijdens het bezoek zijn de volgende wijzigingen ten opzichte van de eerdere meldingen ge-

constateerd: 

 De indeling van het bedrijf en de plaats van de winkel is gewijzigd. De (aanna-

me)winkel voor kleding is nu geplaatst in het gedeelte van het pand aan de Acacialaan 9. 

Op dit moment bent u bezig met het verbouwen en renoveren van uw bedrijf. U gaf aan dat 

de winkel weer verplaatst wordt naar Acacialaan nr 7. Verder gaf u aan dat de verbouwing 

van de stomerij voor december 2008 is afgerond; 

 Er zijn twee airco units geplaatst in de stomerij en de toekomstige winkel op Acacia-

laan 7; 

 Er is een nieuwe machine geplaatst voor het chemisch reinigen van textiel. 

U dient voor 1 november 2008 een nieuwe melding te doen in het kader van het Activiteiten-

besluit. 

 

De volgende tekortkomingen zijn geconstateerd: 

o Er is 190 liter (19 vaten met 10 liter) PER opgeslagen in een open kast. PER valt onder ADR 

klasse 6.1 verpakkingsgroep III; PER dient te worden opgeslagen in een daartoe speciaal 

ingerichte PGS 15 opslagvoorziening; 
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o Er zijn binnen twee airco units geplaatst, aangesloten op een ventilatie-unit op het dak. Er 

zijn geen gegevens van deze installatie en geen logboek en instructiekaart aanwezig. 

 

PER-concentratie in de woning: 

o Op dit moment bent u bezig  om maatregelen te treffen tegen de PER-concentratie in de 

bovengelegen woning. Er is een nieuwe chemische wasmachine aangeschaft. Een deel 

van de plafonds in de stomerij zijn verwijderd. De nieuwe plafonds worden geïsoleerd en 

zodanig uitgevoerd dat de verspreiding van PER damp wordt verminderd.  

Na afloop van de werkzaamheden zal een concentratiemeting uitgevoerd worden in de 

bovengelegen woningen. De resultaten dienen te worden opgestuurd naar de Milieudienst.  

Overige opmerking: 

Er is afval aanwezig van een oude ontharder van de stoominstallatie. Dit zoutafval wordt als 

gevaarlijk afval afgevoerd. Een kopie van de afvoer van dit afval dient u in uw logboek te 

bewaren.  

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

2008: 27 november 20082008: 27 november 20082008: 27 november 20082008: 27 november 2008 Brief van Vabonet BV aan de Milieudienst Zuidoost-Utrecht met de 

kopieën van het logboek van de airco.  

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

2008: 8 december 20082008: 8 december 20082008: 8 december 20082008: 8 december 2008 Brief van Vabonet BV aan de Milieudienst Zuidoost-Utrecht met de 

plattegrondstekening van de stomerij Acacialaan 7 te Doorn. Het betreft de nieuwe situatie. 

Aanwezig zijn: 

• Reinigingsmachine 

• Broeken topper 

• Kleding pers 

• Stoompop 

• Detacheertafel 

• Kleding pers 

• Afzuiger 

• Stoomketel 

• Compressor 

• Wasmachine 

• Waterontharder 

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

2008: 17 december 20082008: 17 december 20082008: 17 december 20082008: 17 december 2008 Brief van de Milieudienst Zuidoost-Utrecht aan Stomerij Van Boordt, 

de heer T.W.J. van Boordt betreffende een hercontrole van de stomerij aan de Acacialaan 7 

in Doorn: 

Op 26 november is het bedrijf bezocht: 

- Er is een gewijzigde tekening ingediend van uw bedrijf; 

- De opslag PER is teruggebracht tot 50 liter; 

- De gegevens van de airco-units zijn opgestuurd en de koelinstallatie van de airco is 

gekeurd; 

- De PER-concentratie in de bovengelegen woning is nog niet opnieuw gemeten. 

Deze meetgegevens dienen opgestuurd te worden naar de Milieudienst.  

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

2009: 14 januari 20092009: 14 januari 20092009: 14 januari 20092009: 14 januari 2009 Brief van de Milieudienst Zuidoost-Utrecht aan Vabonet BV/T.W.J. van 

Boordt, betreffende verzoek aanvulling melding in kader van Besluit algemene regels voor 

inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit), Acacialaan 7 in Doorn: 

Op 10 december 2008 ontvingen wij uw melding op grond van Besluit algemene regels voor 

inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit). De melding betreft het oprichten of veranderen 
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van een stomerij aan de Acacialaan 7 in Doorn. Bij de melding ontbreken nog de volgende 

gegevens: 

- Een plattegrondtekening waarop de indeling en uitvoering van de inrichting, waarbij 

de grenzen van het terrein van de inrichting, ligging en de indeling van de gebou-

wen, de functie van de te onderscheiden ruimten en de ligging van de bedrijfsriole-

ring en de plaats van de lozingspunten worden aangegeven (hiervoor kan een be-

staande bouwtekening als ondergrond worden gebruikt); 

- Een situatietekening met een schaal van tenminste 1: 10.000 waarop de ligging van 

het bedrijf ten opzichte van de omgeving is aangegeven, inclusief noordpijl 

- Een correct en volledig ingevulde melding op grond van Besluit algemene regels voor 

inrichtingen milieubeheer, tevens bekend als het Activiteitenbesluit. 

Wij geven u gedurende een periode van 14 dagen na verzending van deze brief de gele-

genheid om de melding aan te vullen. 

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

2009: 8 april 20092009: 8 april 20092009: 8 april 20092009: 8 april 2009 Bezoeksnotitie van de Milieudienst Zuidoost-Utrecht betreffende Vabonet 

BV/T.W.J. van Boordt, stomerij aan de Acacialaan 7 te Doorn: 

Milieudienst zoekt uit of de stomerij meldingsplichtig is. Zo ja, dan wordt de melding per post 

naar de heer Van Boordt gestuurd en ondertekend met de datum terug naar de Milieudienst 

verstuurd. 

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

2009: 22 april 20092009: 22 april 20092009: 22 april 20092009: 22 april 2009 Melding in het kader van het Activiteitenbesluit betreffende Vabonet (Van 

Boordt), Acacialaan 7 te Doorn. De Milieudienst Zuidoost-Utrecht is door T.W.J. van Boordt 

gemachtigd om de melding te doen. 

- Het betreft een verandering van de bestaande inrichting 

- Tijdstip van verandering: 23 april 2009 

- Aard bedrijf: bestaande stomerij; Vergunningverlener heeft de melding ingediend 

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

2009: 15 september 20092009: 15 september 20092009: 15 september 20092009: 15 september 2009 Meldingsformulier 900064855 in het kader van het Besluit algemene 

regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) van Stomerij Van Boordt aan de 

Acacialaan 7 in Doorn: 

- Moet akoestisch onderzoek worden uitgevoerd: nee 

- Moet er bodemonderzoek worden uitgevoerd: nee 

- Was op deze locatie eerst een ander bedrijf gevestigd die nog een verplichting heeft 

tot het uitvoeren van een bodem eindonderzoek: nee 

- Maatwerkvoorschrift(en) nodig qua bodem: nee 

- Sprake van directe lozing of indirecte lozing met doorzendplicht: nee 

Opmerkingen:  

- Bodemonderzoek wordt gevraagd terwijl dit niet altijd noodzakelijk is (bijv. bij detail-

handel) Checken bij bodem of sprake is van bodembedreigende activiteit! 

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

2009: 29 september 20092009: 29 september 20092009: 29 september 20092009: 29 september 2009 Kadastrale akte betreffende  de verdeling van gemeenschap van 

goederen tussen Thomas Willem Jan van Boordt en zijn echtgenote Micheline Marie Artinian. 

Ondermeer wordt genoemd: 

 Het winkel-woonhuis met ondergrond, erf en tuin en verder aan- en toebehoren, 

staande en gelegen te 3941 JP Doorn, Acacialaan 7-9, kadastraal bekend gemeente 

Doorn sectie B nr  3522, groot zes are vijfentwintig centiare 

Micheline Marie Artinian krijgt de (blote) eigendom hiervan toebedeeld. Thomas Willem Jan 

van Boordt krijgt het levenslang recht van vruchtgebruik ervan.  
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[Kadaster/register Onroerende Zaken Hyp4 in deel 57241 nummer 83] 

 

2009: 5 oktober 20092009: 5 oktober 20092009: 5 oktober 20092009: 5 oktober 2009 Brief van de Milieudienst Zuidoost-Utrecht aan Stomerij Van Boordt/T.W.J. 

van Boordt, ontvangst AMvB-melding, Acacialaan 7 in Doorn: 

Op 15 september 200915 september 200915 september 200915 september 2009 hebben wij van u een melding in het kader van het Besluit algemene 

regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) ontvangen voor uw stomerij aan de 

Acacialaan 7 in Doorn. Met de indiening van de melding heeft u voldaan aan de in het Acti-

viteitenbesluit aangegeven meldingsplicht. 

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

2010: 21 september 20102010: 21 september 20102010: 21 september 20102010: 21 september 2010 Bezoekformulier Milieudienst Zuidoost-Utrecht: 

- Stomerij Van Boordt, Acacialaan 7 te Doorn 

- Gevaarlijke afvalstoffen: PER residu, 2 x per jaar afvoer naar firma van Gansewinkel 

- Opslag gevaarlijke stoffen:  

o 190 liter PER, opgeslagen in jerrycans, in gewone kast 

o 100 liter reinigingsmiddelen, opgeslagen in jerrycans, in gewone kast 

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

    

2010: 24 september 20102010: 24 september 20102010: 24 september 20102010: 24 september 2010 Brief van de Milieudienst Zuidoost-Utrecht aan Stomerij Van Boordt, 

de heer T.W.J. van Boordt betreffende een integrale milieucontrole van de stomerij aan de 

Acacialaan 7 in Doorn: 

Op 21 september 201021 september 201021 september 201021 september 2010 is het bedrijf bezocht. Het volgende is geconstateerd: 

• De stookinstallatie van de stoomketel is niet periodiek gecontroleerd; 

• De jaarlijkse inspectie op lekdichtheid van de airco’s kon niet worden aangetoond; 

• Het jaargebruik van gas, water en elektriciteit was niet inzichtelijk; 

• In augustus 2010 is in de bovengelegen woning een PER-meting uitgevoerd door CCD. Er is 

een immissieconcentratie van 0.59 mg per normaal kubieke meter gemeten. Een immissie-

concentratie mag niet meer dan 0.25 mg per normaal kubieke meter bedragen. 

• Er dienen zo spoedig mogelijk maatregelen te worden getroffen. 

• Er is niet gesproken over de oplosmiddelenboekhouding. Tijdens de hercontrole dient de 

oplosmiddelenboekhouding van 2009 en verder ter inzage te liggen.  

 [Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

2011: 21 februari 2011 2011: 21 februari 2011 2011: 21 februari 2011 2011: 21 februari 2011 Brief van de Milieudienst Zuidoost-Utrecht aan Stomerij Van Boordt, de 

heer T.W.J. van Boordt betreffende een hercontrole van de stomerij aan de Acacialaan 7 in 

Doorn: 

Op 16 februari 201116 februari 201116 februari 201116 februari 2011 is het bedrijf opnieuw bezocht om te bepalen of het aan de voorwaar-

den gesteld op 24 september heeft voldaan. 

Betreffende de PER-meting in de bovenwoning: De heer van Boordt laat reparaties uitvoeren 

aan de reinigingsmachine en vanaf 22 april 2010 zal een nieuwe meting worden uitgevoerd.  

De resultaten dienen opgestuurd te worden naar de Milieudienst. Indien niet voor 20 mei aan 

bovengenoemde voorschriften wordt voldaan, dan zal alsnog overgegaan worden tot verde-

re bestuurlijke handhaving.  

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

2011: 26 mei 20112011: 26 mei 20112011: 26 mei 20112011: 26 mei 2011 Brief van Stomerij Van Boordt aan de Milieudienst Zuidoost-Utrecht met het 

meetrapport van de CCD en het rapport over de controles van de airco. Op 16 mei is er 0,204 

mg per normaal kubieke meter gemeten in de bovenwoning.  

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

2011: 6 juli 20112011: 6 juli 20112011: 6 juli 20112011: 6 juli 2011 Brief van de Milieudienst Zuidoost-Utrecht aan Stomerij Van Boordt, de heer 

T.W.J. van Boordt betreffende een hercontrole van de stomerij aan de Acacialaan 7 in Doorn: 
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Het bedrijf voldoet aan de norm, aangezien het bewijs van controle van lekdichtheid van de 

airco is aangeleverd alsmede het bewijs van controle van de PER-emissie in de bovenwoning.  

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

2012: januari2012: januari2012: januari2012: januari----december 2012december 2012december 2012december 2012 Formulier Vosregistratie PER (Netex, CCD), Weekoverzicht op-

losmiddel verbruikt: 

- Bedrijf: Vabonet BV 

- Jaar: 2012 

- Week nr: 1-52 

- Hoeveel kleding gereinigd: 1828 stuks 

- Hoeveel oplosmiddel in liter: 

o Voorraad vorige week: 230 liter op 31-12-2011  

o Geleverd: 210 liter 

o Voorraad nu: 230 liter op 31-12-2012 

o Verbruik liters: 230 l – 50 l = 180 l 

- Weekverbruik (in %): 1,58 % 

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

2013: 18 april 20132013: 18 april 20132013: 18 april 20132013: 18 april 2013 Bezoekformulier Omgevingsdienst Regio Utrecht: 

- Stomerij Van Boordt, Acacialaan 7 te Doorn 

- Gevaarlijke afvalstoffen: PER residu, 2 x per jaar afvoer naar firma van Gansewinkel 

- Opslag gevaarlijke stoffen:  

o 200 liter tetrachloor, lekbak 

o 25 liter PER, lekbak 

o 150 liter zeep, lekbak 

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

2013: 3 mei 20132013: 3 mei 20132013: 3 mei 20132013: 3 mei 2013 Brief van de Omgevingsdienst Regio Utrecht aan Stomerij Van Boordt, de 

heer T.W.J. van Boordt betreffende een integrale milieucontrole voornemen last onder 

dwangsom betreffende de stomerij aan de Acacialaan 7 in Doorn: 

Het bedrijf is op 17 april 2013 bezocht. De volgende overtredingen zijn geconstateerd: 

• De jaarlijkse inspectie op lekdichtheid van de twee koelinstallaties kon niet worden aange-

toond; 

• De oplosmiddelenboekhouding kon niet worden aangetoond; 

• De immissieconcentratie PER in de bovenwoning kon niet worden getoond; 

• De jaaroverzichten van gas en elektra kon niet worden getoond.  

Aangezien de overtredingen kennelijk geen incident zijnde overtredingen kennelijk geen incident zijnde overtredingen kennelijk geen incident zijnde overtredingen kennelijk geen incident zijn, wordt hierbij aangekondigd dat een 

bestuursrechtelijke sanctie zal worden opgelegd bij het voortduren van deze overtredingen. 

Als binnen zes weken niet aan de voorwaarden is voldaan, zal worden overgegaan tot het 

opleggen van een last onder dwangsom.   

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

2013: 13 juni 20132013: 13 juni 20132013: 13 juni 20132013: 13 juni 2013 Brief van Stomerij van Boordt /Vabonet BV – T.W.J. van Boordtaan de Om-

gevingsdienst Regio Utrecht betreffende een integrale milieucontrole voornemen last onder 

dwangsom betreffende de stomerij aan de Acacialaan 7 in Doorn: 

1. Hierbij ingesloten vindt u de door u gevraagde gegevens: 

- Onze koelinstallaties worden elk jaar gekeurd 

2. U vindt hierbij een overzicht van het jaarlijkse gebruik van oplosmiddelen 

3. Binnen enkele weken (dan i s de huurster van de kamer boven de stomerij 1 maand 

op vakantie) wordt de kamer gemeten. Zo gauw het onderzoeksrapport klaar is, stuur 

ik het u toe 

4. Hierbij stuur ik u een overzicht van het gebruik van gas/water/elektra van 2012. 
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U meldt dat deze overtredingen geen incident zijn. 2 jaar geleden heb ik voor het eerst kennis 

gemaakt met de milieudienst en al haar verzoeken ben ik destijds nagekomen. Daarna hou-

den wij alles keurig bij. Ik wist niet en dat heeft ook niemand mij verteld, dat de kamer boven 

de stomerij ieder jaar gemeten diende te worden. Ik probeer alle milieuregels altijd na te ko-

men.  

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

2013: 9 oktober 20132013: 9 oktober 20132013: 9 oktober 20132013: 9 oktober 2013 Brief van de Omgevingsdienst Regio Utrecht aan Stomerij Van Boordt, de 

heer T.W.J. van Boordt betreffende een hercontrole betreffende de stomerij aan de Acacia-

laan 7 in Doorn: 

Op 7 oktober 2013 hebben wij van u gegevens ontvangen naar aanleiding van de integrale 

milieucontrole van 17 april 2013. Hiermee is voldaan aan het gestelde in onze brief van 3 mei 

2013. Wij zien af van het opleggen van de in de aanschrijvingsbrief van 3 mei 2013 voorge-

nomen dwangsom. 

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

2014: 3 september 20142014: 3 september 20142014: 3 september 20142014: 3 september 2014 Brief van de RUD Utrecht aan de heer T.W.J. van Boordt  betreffende 

Beschikking ernst en spoed, Acacialaan 7 te Doorn UT031500040:  

Ter plaatse van bovengenoemde  percelen  is sprake van een geval van ernstige bodemver-

ontreiniging  als bedoeld in artikel 29 lid 1, van de Wet bodembescherming. 

Gelet op het huidige of het toekomstige gebruik van de bodem is er sprake van zodanige 

risico's  voor de mens en van verspreiding  van de verontreiniging dat er met spoed gesa-

neerd  moet  worden, zoals  bedoeld  in artikel  37 van de Wet  bodembescherming.  Vóór 1 

december  moet een definitief saneringsplan  zijn gediend voor de gefaseerde aanpak van 

het hele geval. Met de sanering  van zone A en B van deze verontreiniging  dient  zo spoedig 

mogelijk maar uiterlijk vóór 1 april 2015 te worden gestart. 

Aangezien  ter plaatse van twee  percelen sprake  is van actuele  humane  risico's,  zijn op 

grond van artikel  55b 1ste lid van de Wet bodembescherming  (Wbb)  ter plaatse van deze 

percelen tijdelijke beveiligingsmaatregelen (TBM's) noodzakelijk,  zolang de sanering  van de 

zone A niet in voldoende mate is afgerond. 

Ter plaatse van de Acaialaan 7 is sprake van 2 verontreinigingskernen  in het grondwater, één 

aan de achterzijdeachterzijdeachterzijdeachterzijde van de chemische  wasserij  en één aan de voorzijdevoorzijdevoorzijdevoorzijde  ter plaatse  van de 

rioolaansluiting. Hoewel sprake is van 2 te onderscheiden kernen,  is wel duidelijk dat beide 

kernen veroorzaakt zijn door de bedrijfsvoering  van Stomerij van Boordt ter plaatse  van de 

Acacialaan 7 te Doorn. Daarmee  is sprake van een technische,  organisatorische  en ruimte-

lijke samenhang  en beschouwt het bevoegd gezag de beide verontreinigingskernen in zone 

A en de verontreiniging  in zone  B, C en de pluimzone  als één geval  van bodemverontreini-

ging. 

Omdat  de gemiddelde  concentratie gemeten in grond en grondwater van de stoffen  PER,  

TRI en CIS in minimaal 25 m³ en gemeten in grondwater in minimaal 100 m³ hoger is dan de i 

interventiewaarde voor deze stoffen  is er sprake van een geval van ernstige bodemveront-

reiniging. 

 

2014: 9 september 20142014: 9 september 20142014: 9 september 20142014: 9 september 2014 Brief van de Omgevingsdienst Regio Utrecht aan stomerij Van Boordt 

betreffende controle milieuwet- en regelgeving (kenmerk: Z-2014-09095/10437): 

De volgende overtreding wordt geconstateerd: 

‘Tijdens de controle op 2 september 2014 kon niet goed worden gecontroleerd of de lekbak 

waarin de gebruikte PER in een vat wordt opgeslagen, nog voldoende vloeistofkerend is. Het 

vat was grotendeels vol.’ Er dient voor gezorgd te worden dat de lekbak door de controleurs 

gecheckt kan worden op vloeistofkerendheid.  

Verder ontbreekt een logboek met bodembeschermende middelen. Deze moet ook worden 

ingezien door de controleurs.  
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Tot slot worden onder meer de volgende vragen gesteld: 

• Zijn er ooit calamiteiten met PER geweest? En zo ja, zijn die gemeld aan de stichting Bos-

atex ? 

• De opslag van ongebruikt PER werd inpandig onder een lekbak opgeslagen. Wanneer is 

deze opslag verplaatst naar de plek in het houten schuurtje? Buiten de huidige opslag-

plaatsen (onder het afdakje en in het schuurtje) zijn geen andere opslagplaatsen ge-

weest, aldus Van Boordt.  

• In de steeg tussen nr 5 en 7 ligt een oude septic-tank van (een van) de vorige gebruikers.  

Van Boordt heeft geconstateerd dat er een PER-lucht uit de septic-tank kwam en dit ge-

meld bij Bosatex en Bioclear. Deze informatie is niet in rapporten terug te vinden. . . . ((((toevotoevotoevotoevoe-e-e-e-

ging BKging BKging BKging BK::::    dddde benaming van “ septictank”  berust niet op e benaming van “ septictank”  berust niet op e benaming van “ septictank”  berust niet op e benaming van “ septictank”  berust niet op onderzoek of onderzoek of onderzoek of onderzoek of kennis van de cokennis van de cokennis van de cokennis van de con-n-n-n-

structiestructiestructiestructie, maar is ov, maar is ov, maar is ov, maar is overgenomen uit het rapport nader onderzoek en saneringsonderzoek ergenomen uit het rapport nader onderzoek en saneringsonderzoek ergenomen uit het rapport nader onderzoek en saneringsonderzoek ergenomen uit het rapport nader onderzoek en saneringsonderzoek 

van Bioclearvan Bioclearvan Bioclearvan Bioclear. Het waarnemen van de PER geur is vermeld in de rapportage nader onde. Het waarnemen van de PER geur is vermeld in de rapportage nader onde. Het waarnemen van de PER geur is vermeld in de rapportage nader onde. Het waarnemen van de PER geur is vermeld in de rapportage nader onder-r-r-r-

zoek en saneringsondezoek en saneringsondezoek en saneringsondezoek en saneringsonderrrrzoek p. 25zoek p. 25zoek p. 25zoek p. 25).).).). 

• De schuur met tegeltjes op het achterterrein was vroeger een slachterij. Is Van Boordt na 

de slachterij de volgende gebruiker? En is het altijd een opslagplaats geweest voor (dro-

ge) goederen ? 

 

2014: 15 september 20142014: 15 september 20142014: 15 september 20142014: 15 september 2014 Krantenartikel in het AD (Algemeen Dagblad): 

‘De stomerijen van Van Boordt hebben in de jaren '70 en '80 de grond vervuild. Tientallen 

mensen in Doorn en Driebergen moeten hun water nu koken voordat ze het kunnen drinken. 

De bewoners maken zich zorgen en zijn boos over de gang van zaken.  

Dat het drinkwater meer dan de maximaal toegestane hoeveelheid van het oplosmiddel 

perchloorethyleen bevat, is pas recent aan het licht gekomen. Maar door de hoge concen-

tratie van het gevaarlijke schoonmaakmiddel in het grondwater komen er ook giftige dam-

pen omhoog. 
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Meer dan 1000 procent 

In de woonkamer van het huis naast de stomerij, aan de Acacialaan in Doorn, is de over-

schrijding van de norm meer dan 1000 procent. De bewoners zijn vertrokken. Ook het huis 

ernaast is verlaten, op advies van de GGD, omdat de vrouw in verwachting was en er geen 

garanties gegeven konden worden voor de veiligheid van het ongeboren kind. 

Het andere gezin, van Timo Smit, zijn vrouw en hun twee zoons van 6 en 8 vertrok op eigen 

initiatief omdat ze niet langer vergiftigd drinkwater wilden drinken en in giftige dampen wilden 

wonen. 

 

Ramen permanent open 

'Volgens de GGD was ons huis bewoonbaar mits we alle ramen permanent open zouden 

zetten en de kranen de hele nacht zouden laten lopen. Dat is natuurlijk geen leven, dus we 

zijn bij het horen van de laatste meetresultaten halsoverkop vertrokken.'' 

De familie Smit heeft eerst op een vakantiepark gebivakkeerd en is nu vertrokken naar een 

anti-kraakwoning in Driebergen. 

 

'Er wordt nu net gedaan alsof het probleem pas bestaat sinds het aan het licht is gekomen, 

maar dat is natuurlijk niet zo. Eind 2012 is de eerste luchtmeting bij ons gedaan. Toen werd 

gezegd dat we op 97 procent van de norm zaten. Er werd toen gezegd dat het onder de 

norm was, dus geen probleem. Van die tweede meting kregen we alleen te horen dat het 

boven de norm was.' 

 

Informatieavond 

Ook de derde meting bij Smit in huis bleek boven de norm, maar cijfers kregen ze toen niet. Bij 

de laatste luchtmeting in augustus naar de aanwezigheid van perchloorethtyleen (per) in de 

huizen naast de stomerij op de Acacialaan in Doorn bleek de concentratie tien keer hoger 

dan toegestaan.  

In juli volgde een informatieavond voor de bewoners. De gemeente liet weten dat de grond-

verontreiniging, die van de stomerij richting het gemeentehuis liep, schoongemaakt gaat 

worden. 

 

Smit: 'Wij hebben er toen als bewoners op aangedrongen dat ook het drinkwater getest zou 

worden, dat was tot dan toe niet gebeurd. Daar bleek een overschrijding van 600 procent 

van de norm. De dag dat we die uitslag kregen hebben we meteen besloten te vertrekken.' 

Smit en zijn gezin weten niet hoelang ze zijn blootgesteld. Perchloorethyleen, dat door stome-

rijen gebruikt wordt als vetoplosser, mocht tot de jaren '80 gewoon via het riool geloosd wor-

den. Tegenwoordig wordt het nog steeds gebruikt, maar moet het opgevangen worden en 

apart afgevoerd. Blootstelling aan de stof levert op korte termijn misselijkheid en duizeligheid 

op, maar op lange termijn problemen met nieren, lever, hersenen en het zenuwstelsel. 

 

Onderzoeken 

Smit en zijn gezin hebben op dit moment geen klachten maar laten zich onderzoeken. 'En 

dan nog weet je niet wat er over een tijd zou kunnen gebeuren. Onze zoons zijn in dit huis 

geboren en opgegroeid. De onzekerheid is heel vervelend, en ook het wantrouwen.' 

Bosatex, de overkoepelende organisatie van stomerijen die zorg draagt voor onderzoek naar 

de vervuiling en de sanering, was niet bereikbaar. De gemeente Utrechtse Heuvelrug speelt 

officieel geen rol in de kwestie, omdat de provincie het bevoegd gezag heeft. Wethouder 

Nijhof: 'We hopen dat de sanering binnen een paar weken start. Dat duurt jaren, maar we 

willen iedereen dit jaar weer thuis hebben.'  
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2014: 3 oktober 20142014: 3 oktober 20142014: 3 oktober 20142014: 3 oktober 2014 Brief van de provincie Utrecht betreffende de beantwoording schriftelijke 

vragen ex art. 47 RvO aan het College van GS, gesteld  door de heer  R. Dercksen van de 

Partij voor de Vrijheid, betreffende bodemverontreiniging in Doom (d.d. 26 september 2014): 

Toelichtinq: 

Op de website  van RTV  Utrecht  verscheen het bericht  dat de Provincie Utrecht  al meer  

dan 10 jaar bekend is met de bodemverontreiniging  in Doorn/Driebergen. Door de vervuiling 

moeten twee gezinnen recentelijk  voor langere tijd hun huis  uit en moesten  tientallen ande-

re huishoudens het water voor gebruik eerst koken. 

De PW-fractie heeft  hierover  de navolgende  vragen 

 

1. Kent  u het bericht  en klopt  het dat de provincie al meer dan 10 jaar, maar waar-

schijnlijk als sinds 1988(!), wist van deze bodemverontreiniging? 

Antwoord: 

Wij zijn bekend met het bericht. Ook het Algemeen Dagblad besteedde er op 15-9-2014  

aandacht aan. Pas medio 2001 heeft de eigenaar van de stomerij de provincie Utrecht be-

naderd  over de 

verontreiniging ter plaatse  van zijn bedrijf. Eerder  wisten wij niet van deze situatie af. ln 2002 

heeft de eigenaar (op basis van verkennend  bodemonderzoek)  een PIan van Aanpak  door 

TNO naar de provincie  gestuurd.  Het bleek dat op de locatie  Acacialaan  verontreiniging  

met PER  aanwezig  was. Een nader onderzoek moest uitgevoerd  worden om de omvang 

van de verontreiniging  in beeld te brengen  en om te bepalen  of deze verontreiniging  risi-

co’s voor mens en milieu met zich mee zou brengen. 

 

2. Hoe kan het dat, ondanks dat deze verontreiniging al zolang bekend  was, de grond 

nooit  gesaneerd is en de provincie  geen actie  heeft ondernomen? 

Antwoord: Provincies zijn bevoegd gezag wat betreft de uitvoering van de Wet bodembe-

scherming 

(vergunningverlening  en handhaving). Provincies stellen vast of een verontreiniging ernstig is 

en moet worden  gesaneerd  en beoordelen  saneringsplannen.  Provincies  voeren slechts 

saneringen  uit wanneer er geen veroorzaker of eigenaar is aan te spreken én de sanering  

tevens met spoed moet worden  uitgevoerd.  Reden van deze insteek is hef beginsel 'de ver-

vuiler  betaalt'.  Ernstig verontreinigde bedrijfsterreinen worden  daarom vrijwel  altijd aange-

pakt  door de betrokken  bedrijven zelf of door brancheorganisaties. Bij de verontreiniging in 

de Acacialaan in Doorn is dat niet anders.  De huidige eigenaar van de stomerij is de veroor-

zaker  van de verontreiniging.  Op basis van de tussen de eigenaar/veroorzaker van de ver-

ontreiniging  en de stichting Bosatex (zie ook hieronder  bij de chronologische toelichting)  

afgesloten  deelnemersovereenkomst,  heeft de stichting  Bosatex in 2012 de verantwoorde-

lijkheid  overgenomen wat betreft  de onderzoeken en de feitelijke  sanering.  

 

Chronologische toelichting 

In 1999  zijn verkennende  onderzoeksrapporten en een PIan van Aanpak opgesteld door 

TNO. Beide in opdracht van de eigenaar van de stomerij. Het Plan van Aanpak is in 2002 door 

de eigenaar naar de provincie gestuurd.  Op milieuadviseurs en bedrijven  rust namelijk geen 

specifieke wettelijke plicht  om bij zogeheten historische verontreinigingen het Wbb-bevoegd  

gezag  rapportages toe te sturen. 

In de periode  tussen 2002 en 2005 is er regelmatig overleg geweest tussen de provincie  

Utrecht,  de 

eigenaar  van de stomerij,  de brancheorganisatie  NETEX en TNO over de verdere  aanpak  in 

eigen 

beheer door de stomerij  en over een mogelijke  financiële  bijdrage van de provincie Utrecht  

in de 

onderzoekssaneringskosten. 
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Op 31 augustus 2005 zijn er door de provincie Utrecht (op basis van een privaatrechtelijke 

overeenkomst) financiële  middelen beschikbaar  gesteld aan de eigenaar van de stomerij 

om de 

verontreiniging in eigen  beheer en voor eigen risico en verantwoordelijkheid  verder te laten 

onderzoeken. 

Op 12 oktober 2005 sloot de toenmalige minister van VROM een convenant met de branche-

vereniging van stomerijen.  Het was het resultaat van een 3-jarig  onderhandelingstraject  over  

de oprichting  en financiering van een stichting  Bosatex.  De beoogde stichting zou gaan 

optreden als feitelijk uitvoerder van saneringsoperaties bij textielreinigingsbedrijven en ook 

verantwoordelijk  worden  voor bijbehorende  onderzoeken en de sanering.  Daarmee werd 

de rijksbijdrage  (en daarmee de werkvoorraad  voor bodemsaneringen bij textielreinigings-

bedrijven) overgedragen aan de stichting Bosatex. 

Op basis van genoemd convenant verplichtte  de Staatssecretaris  zich (citaat uit art. 3.5 en 

7.1 van het convenant) 'de bevoegde gezagen Wet bodembescherming (in casu provincies) 

met klem 

'......terughoudend  te zijn met de inzet van het juridisch  instrumentarium  van de  Wet 

bodembescherming  tegen een deelnemer die aan zijn verplichtingen  uit hoofde  van  de 

deelnemersovereenkomst  jegens de stichting  Bosatex  tijdig, juist en volledig voldoet of heeft 

voldaan'. 

In die periode  hebben  wij alle op dat moment actuele  relevante  belangen  en omstandig-

heden  (ergo alle inhoudelijke info) tegen elkaar afgewogen en hebben op basis  van het 

resultaat van die afweging besloten geen bevel tot nader onderzoek of last onder dwangsom 

tot nader onderzoek op te leggen. 

Hierbij  hebben  wij ook afgewogen dat tegen de maatregelen bezwaar en beroep mogelijk 

is, welke procedures heel lang  kunnen  duren. 

Kort na het sluiten van het convenant berichtte de eigenaar  van de stomerij aan de provin-

cie  dat hij zich zou aanmelden bij de stichting Bosatex.  Textielreinigingsbedrijven konden zich 

tot 31-12-2008 

aanmelden. De eigenaar van de stomerij heeft zich tijdig aangemeld. Uiteindelijk  is de Stich-

ting 

Bosatex in 2009 opgericht en kreeg zij de financiële middelen om vanaf 2010 onderzoek en 

sanering 

voor de branche uit te voeren  (waaronder  de locatie aan de Acacialaan). 

In 2012 berichtte de stichting Bosatex ons de ondertekening van de deelnemersovereenkomst 

tussen 

de stichting  en de eigenaar  van de stomerij.  In 2013 heeft de stichting  Bosatex een gecom-

bineerd 

nader bodemonderzoek uitgevoerd en in 2014 een saneringsonderzoek. Dergelijk onderzoek 

is nodig 

om een concreet saneringsplan op te kunnen stellen.  Inmiddels ligt een concept-

saneringsplan  bij  

de provinc¡e / RUD Utrecht  ter beoordeling, waarop nog geen akkoord is gegeven omdat  er 

aanpassingen noodzakelijk  zijn naar aanleiding van de meest recente bevindingen ter plaat-

se. 

 

3. Welke  risico's hebben de bewoners, zij die hun woning  moesten  verlaten, maar ook 

zij die het water vooraf moesten koken voor gebruik, gelopen doordat er zeer geruime tijd niet 

is opgetreden en wie is daarvoor aansprakelijk en verantwoordelijk? 

Antwoord: 

In het kader van de jaarlijkse  meet- en controlecycli zijn in 2013 ter plekke geen overschrijdin-

gen  van de normen geconstateerd. Maar bij hermetingen in 2014 wel.  Na de metingen in 

juni en juli 2014, die geen normoverschrijdingen aangaven,  vormde het meetresultaat in au-
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gustus  2014 het eerste  harde bewijs voor daadwerkelijke plaatselijke normoverschrijdingen.  

Na de bewuste laatste meting  is door de provincie  /  RUD Utrecht, de Stichting  Bosatex  en 

waterleidingbedrijf Vitens, onverwijld actie ondernomen.  Binnen een paar dagen heeft de 

provincie bij beschikking vastgelegd  dat er sprake is van een ernstig geval van bodemveront-

reiniging  en dat sanering spoedig moet  aanvangen. In  deze beschikking hebben wij de 

stichting  Bosatex verplicht om tijdelijke beveiligingsmaatregelen te nemen om de humane  

risico's ongedaan te maken. De betreffende  wetenschappelijke normwaarden zijn, zoals 

algemeen bekend is, ingebed in veel grotere veiligheidscontouren voor mens en natuur. Een 

beoordeling  van eventuele gezondheidsrisico's  wordt vastgesteld door de GGD in samen-

spraak  met de provincie. Wij betreuren  het zeer dat bewoners om voornoemde  redenen 

hun huizen hebben moeten verlaten en zien er op toe dat de stichting  Bosatex de sanering  

spoedig  gaat  starten. 

 

4. Sluit u uit dat er nog meer  gevallen van serieuze bodemverontreiniging  zijn in de 

provincie Utrecht die de directe levenssfeer van bewoners  raakt en waar geen actie  is on-

dernomen?  Zo ja, waarom? 

Antwoord: Dat kunnen  we niet uitsluiten omdat dat alleen  mogelijk is indien binnen de pro-

vincie  op elke locatie feitelijk bodemonderzoek  is uitgevoerd. Wij zijn de laatste  jaren bezig 

geweest om op basis van landelijke criteria  locaties  te identificeren  waar de kans  op ver-

ontreinigingen,  die onaanvaardbare risico's voor mens en milieu met zich meebrengen,  reëel 

is. Daarbij  wordt gekeken  naar voormalige activiteiten,  aard van de stoffen waarmee op de 

locaties gewerkt is, bodemopbouw,  enz. Dit heeft geresulteerd in een spoedlocatielijst.  De 

locaties op deze lijst worden feitelijk nader onderzocht  door middel van bodemonderzoek. 

Wij spreken  hier eigenaren en/of veroorzakers op aan of voeren, indien dit niet mogelijk is, het 

onderzoek  zelf uit. Zie verder bij het antwoord  op vraag 5. 

 

5. Welke maatregelen  worden  er genomen om een dergelijk  situatie  in de toekomst 

uit te sluiten? 

Antwoord: Naar aanleiding  van de situatie  in Doorn hebben wij opnieuw  onze meest actue-

le  spoedlocatielijst (peildatum  I september 2014) gecontroleerd of er meer van dit soort loca-

ties  aanwezig (kunnen) zijn, die op korte termijn extra aandacht van de provincie / RUD 

Utrecht vragen.  De spoedlijst  is nagelopen op locaties  waar sprake is van een chemische 

wasserij. Tevens is gekeken naar locaties waar activiteiten hebben  plaatsgevonden (c.q.  

nog steeds plaatsvinden) waarvan bekend is dat die ook een verontreiniging met vluchtige  

gechloreerde stoffen in de bodem kunnen veroorzaken. In totaal zijn 33 locaties  

(her)beoordeeld. Vastgesteld is, dat zes locaties op korte termijn aandacht vragen.  Het be-

treft locaties  waar bijvoorbeeld op korte termijn onderzoeksgegevens of een saneringsplan 

moeten worden aangeleverd of waar de sanering niet volgens verwachting verloopt. Wij 

zullen de RUD verzoeken de eigenaren van deze locaties  met voorrang  aan te schrijven. 

 

6. Wanneer  wordt de bodem  in Doom / Driebergen nu gesaneerd en in wiens op-

dracht,  voor wiens rekening en betrekt u de bewoners bij dit proces? 

Antwoord: De sanering van deze verontreiniging  start uiterlijk  1 april 2015,  of zoveel eerder 

als mogelijk.  De wettelijke  proceduretermijn  voor activiteiten als deze is minimaal 15 weken  

(waarvan  6 weken  als termijn  voor de ter inzagelegging).  Vóór  1 december 2014 moet bij 

de provincie/  RUD een definitief saneringsplan zijn ingediend voor de gefaseerde aanpak  

van deze verontreiniging.  Bij de besluitvorming is er afstemming met de betrokken instanties 

en de betrokken inwoners.  Al naar gelang de urgentie verzorgen wij publicaties in een plaat-

selijk  huis-aan-huis-blad, dan wel organiseren  wij  -  in samenspraak met (in)direct  betrokke-

nen  -  informatieve  bijeenkomsten.  De stichting Bosatex  wordt opdrachtgever voor de sane-

ring. Zij financieren deze sanering waarbij  de eigenaar een bijdrage  heeft gegeven.  Van-
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zelfsprekend zullen wij de bewoners op de hoogte  stellen van het verdere verloop en de 

manier  waarop  er gesaneerd gaat  worden. 

Voor locatie  'De Traay'  wil de stichting  Bosatex dezelfde planning hanteren. Wij zien  erop 

toe dat ook voor deze locatie  tijdig  een definitief  saneringsplan wordt ingediend. 

 

7.  ls deze bodemverontreiniging  kadastraal  geregistreerd.?  Zo nee waarom niet? 

Antwoord: Ja. Kadastrale registratie vindt  plaats wanneer  de provincie op grond van de Wet 

bodembescherming een besluit heeft genomen en er sprake is van sterk verontreinigde  

grond  met een inhoud  van meer dan 25 m³. Ons besluit van augustus 2014 tot het vaststellen 

van ernst  en spoed  van de sanering  is naar het kadaster  verzonden. De percelen  hebben  

daarmee  een kadastrale  aantekening  verkregen (zie ook bijlage  2 van onze beschikking 

ernst en spoed,  Acacialaan 7 te Doorn (UT031500040)). 

 

Aan de brief is in de bijlage de Stand van zaken Acacialaan Doorn toegevoegd: 

Recente ontwikkelingen 

Voordat ingegaan  wordt op de actuele stand  van zaken, is het goed om een overzicht te 

geven van de recente ontwikkelingen. 

• In augustus 2012 liet Bosatex weten begin 2013 te zullen beschikken over nadere onder-

zoeken naar omvang, bronzone  en pluim, en een doorkijk  richting  een saneringsoplos-

sing, 

• In juni 2013 informeerde Bosatex ons over de voorlopige  resultaten  van het nader onder-

zoek. Het onderzoek bevestigde dat hier sprake was van een spoedlocatie  vanwege de 

verspreiding van PER  in de ondergrond.  Er was geen aanleiding  om te veronderstellen  

dat er humane risico's  waren. 

• In december2013 waren de definitieve resultaten van het naderonderzoek beschikbaar en 

is begonnen  met een communicatieplan en het saneringsonderzoek  door Bosatex. 

• Op 6 maart  2014 heeft  de provincie het saneringsonderzoek beoordeeld.  Wij hebben  

daarbij vastgesteld dat de omvang van de verontreiniging  in het grondwater  jaarlijks  

toenam.  De locatie  moet  daarom  met spoed gesaneerd  worden. 

• De provincie heeft  op 6 maart ook geoordeeld dat nader onderzoek naar de binnenlucht  

Acacialaan 5 noodzakelijk  was, omdat  de gemeten concentratie zich net onder  de 

norm  bevond. 

• Bosatex  heeft in april 2014  de eerste  verificatiemetingen van de binnenlucht  gedaan. 

Daarbij  zijn gehalten gemeten die ver boven de norm lagen. De resultaten daarvan zijn 

niet aan ons gestuurd. Wij hebben  Bosatex hierover ter verantwoording  geroepen. Bos-

atex heeft aangegeven, dat zij de metingen niet vertrouwden, aangezien zulke concen-

traties niet in lijn waren met ervaringsfeiten.  Volgens Bosatex waren de resultaten beïn-

vloed door  schilderswerkzaamheden in de woning. 

• Bosatex  heeft  in de periode  juni-begin augustus  een serie herhalingsmetingen uitge-

voerd. Deze  bevestigden de hoge waarden  in de binnenlucht. Op 27 augustus heeft 

Bosatex de resultaten van het laboratoriumonderzoek met ons gedeeld. 

• De resultaten  waren  voor  ons aanleiding  voor spoedoverleg met gemeente  en GGD. 

• Op verzoek van een bewoner bij de eerste bewonersavond op 15 juli, heeft Bosatex ook 

onderzoek  gedaan naar de kwaliteit  van het drinkwater.  De resultaten kwamen  op 1 

september.  Tegen alle verwachtingen in werden ook hier overschrijdingen gevonden.  Er 

heeft opnieuw spoedoverleg  plaatsgevonden: provincie, RUD, gemeente, GGD en Vitens. 

• Op 3 september hebben wij als bevoegd gezag voor de Wbb  een zgn. beschikking ernst 

en spoed genomen. Deze beschikking maakte  het mogelijk direct tijdelijke  bescher-

mingsmaatregelen te laten uitvoeren door Bosatex. 

• Op 9 september hebben  de wethouder, de RUD Utrecht en de GGD  de cie. Ruimte  van 

de raad  van Utrechtse Heuvelrug  geïnformeerd. 

• Op 11 september is er overleg  geweest tussen gemeente, provincie, RUD Utrecht, Bosatex,  

GGD  en Vitens om alle acties  en af te stemmen.  Tevens zijn toen afspraken  gemaakt  

over de bewonersavonden  op 15 en 16 september voor resp. de omwonenden in Doom  

en Driebergen. 
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• Vitens heeft aanvullende metingen  gedaan in  de  drinkwaterleidingen in zowel Doorn als 

• Driebergen(saneringslocatie Traay).  Op basis van voorlopige  resultaten  heeft Vitens  op 

12 en 13 september een preventief kookadvies uitgevaardigd voor 53 adressen in Doorn 

en 31 in Driebergen. Op 19 september is het preventieve kookadvies  in Doom opgeheven 

m.u.v. 6 adressen nabij de bron. Besloten  is om op die adressen de huisaansluitingen  te 

vervangen  door materiaal  waarin PER  niet kan doordringen. 

 

Actuele situatie 

De voorschriften  uit de beschikking  ernst en spoed worden uitgevoerd: 

• Bosatex heeft aanvullende  binnenluchtmetingen uitgevoerd. Deze bevestigen het eerde-

re  beeld:  de gehalten liggen ruim boven de normen. 

• Er is afgestemd met de bewoners over de uitvoering  van de tijdelijke beschermingsmaat-

regelen.  De fundering en vloeren worden behandeld met een dampdichte  coating. 

Ruimtes  worden voorzien van mechanische ventilatie. Deze maatregel  is erop gericht om 

de binnenlucht  te laten voldoen  aan de normen. 

• Vitens is nu bezig met de vervanging  van huisaansluitingen. 

• Er wordt onderzocht of er op korte termijn al grond in de bronzone  ontgraven  kan wor-

den. Ook dit is een maatregel om uitdamping  naar de woningen  te beperken. 

• Er ligt een concept-saneringsplan. Bosatex dient uiterlijk op 1 december 2014 een definitief 

saneringsplan  in. Na beoordeling  daarvan en een periode van ter inzagelegging  zal in 

april 2015  gestart worden. 

 

2014: 27 oktober 20142014: 27 oktober 20142014: 27 oktober 20142014: 27 oktober 2014 Telefonisch interview met dhr T. de Leeuwe, die gedurende twee jaar 

de chemische wasserij van Van Boordt heeft gepacht (ca periode 1995-1998): 

Dhr T. de Leeuwe geeft aan dat hij niet bereid is om een interview af te geven inzake de 

chemische wasserij aan de Acacialaan 7 te Doorn. Telefonisch heeft hij echter toch een aan-

tal vragen beantwoord: 

• Hij heeft als bedrijfsleider diverse chemische wasserijen gehad. De chemische wasserij aan 

de Acacialaan 7 in Doorn heeft hij 2 jaar van Van Boordt gepacht. In 1998 is hij wegge-

gaan en heeft een chemische wasserij in Den Haag overgenomen (franchise). Hij is nu met 

pensioen. 

• Toen hij in de zaak kwam, was er een nieuwe chemische reinigingsinstallatie die in 1992 

was geplaatst. Deze machine werkte goed en heeft nooit gelekt tijdens de periode dat hij 

het bedrijf pachtte. Onder deze machine was tijdens de periode dat hij het bedrijf pacht-

te, een vloeistofdichte lekbak aanwezig (NB. in 1994 geplaatst). Hij weet wel aan dat deze  

lekbak toen recent was geplaatst en ook dat onder de oude chemische reinigingsinstalla-

tie geen lekbak aanwezig was. 

• Af- en aanvoer PER en destillatieresidu (slib): Hij geeft aan dat hij niet weet wat er voor en 

na hem heeft plaatsgevonden. Toen hij kwam, was het de gewoonte  het afvoervat met 

destillatieresidu (slib) op de stoep  buiten neer te zetten, zonder lekbak o.i.d. . Hij moest de-

ze manier van opslag van de Milieudienst Zuidoost Utrecht aanpassen en de opslag op 

een lekbak c.q. reservoir plaatsen.  

• Senzora haalde om de 12 à 15 weken dat vat met afval/residu op en leverde een nieuw 

vat met PER.  

• Volgens dhr T de Leeuwe had hij geen losse opslag van PER. De geleverde PER werd direct 

in de machine gedaan.  

• Er hebben zich geen calamiteiten voorgedaan tijdens de periode dat hij het bedrijf pacht-

te.  

• Een van de redenen waarom hij in 1998 is weggegaan, is dat hij van Van Boordt had ver-

nomen dat er een bodemtoets  was, waaruit bleek dat  het perceel vervuild was. Volgens 

Van Boordt zou de verontreiniging zich zelf in de loop per tijd wel oplossen en verdwijnen. 

Dhr  T. de Leeuwe had hier geen goed gevoel over en heeft zich vervolgens elders geves-

tigd.  

 

[Interviewer M. van Riel] 
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2.5 Acacialaan 9 
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Acacialaan 9Acacialaan 9Acacialaan 9Acacialaan 9    

 

1938: 6 december 19381938: 6 december 19381938: 6 december 19381938: 6 december 1938 Hinderwetvergunning, verleend aan G.H. Odijk, slager te Doorn, voor 

het oprichten van een slachtplaats met rokerij op een perceel, kadastraal bekend gemeente 

Doorn, sectie B, nr 1373, gelegen aan de Acacialaan nr 9. Het perceel grenst ten noorden 

aan tuinen, ten oosten aan een woonhuis, ten zuiden aan woningaanvragen en Acacialaan 

en ten westen door een bakkerij.   

Vermeld wordt dat aan het slachtlokaal een vertrek grenst voor het schoonmaken van dar-

men, enz., waarin is opgesteld een rookcel en waterfornuis.  

Als voorwaarden worden ondermeer gesteld: 

In de slachtplaats en in het darmenlokaal moet een glooiende vloer van beton of metselwerk 

worden aangebracht terwijl op het laagste punt in elke ruimte een afvoerput moet zijn aan-

gebracht.  

Alle vloeibare afval van de slachtplaats en het darmenlokaal moeten worden afgevoerd 

naar een waterdichte put met overstort welke door middel van waterdichte buizen naar een 

zinkput moet leiden. Steeds moet zorg worden gedragen, dat de overstort put zodanig en zo 

dikwijls moet worden geledigd dat geen bezonken stoffen naar de zinkput kunnen doorvloei-

en. De zinkput mag geen aanleiding geven tot bodemverontreiniging. 

Als afvoerbuizen mogen slechts gebezigd worden geglazuurde gresbuizen van ten minste 15 

cm doorsnede.  

[RHC Zuidoost Utrecht/T0267 Doorn 1933-2005/HW 3425] 

 

1942: 14 januari 19421942: 14 januari 19421942: 14 januari 19421942: 14 januari 1942 Krantenbericht in de Utrechtse Courant:  

“Wederom eenige slagers uitgesloten: 

Het Rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd deelt mede dat wederom eenige 

slagers wegens frauduleuze slachtingen of het voorhanden hebben van niet gekeurd vleesch 

van het verkrijgen van een toewijzing van vleesch, vleeschwaren en (of ) afvallen door de 

Ned. Veehouderij Centrale werden uitgesloten. Het zijn o.m. de slagers: 

(…) G.H. Oudijk, Acacialaan 9, Doorn (U). “ 

 

1951: 3 maart 19511951: 3 maart 19511951: 3 maart 19511951: 3 maart 1951 Bouwvergunning verleend aan G.H. Oudijk voor het bouwen van een 

koelcel aan de zijgevel van het perceel Acacialaan 9 te Doorn, kadastraal bekend gemeen-

te Doorn sectie B nr 1770. 

De koelcel bevindt zich aan de kant van Acacialaan 11.  

[Gemeente Utrechtse Heuvelrug/Bouwdossier 713] 

 

1951: 5 maart 19511951: 5 maart 19511951: 5 maart 19511951: 5 maart 1951 Notitie van dierenarts P. Rodenhuis behorend bij de aanvraag voor de 

bouwvergunning voor het uitbreiden van de slagerij op het perceel Acacialaan 9 te Doorn: 

De slachtplaats van de heer G.H. Oudijk voldoet in geen enkel opzicht momenteel aan de 

eisen, te stellen aan een slachtplaats. Hij adviseert daarom om ten spoedigste goedkeuring te 

verlenen op de plannen voor uitbreiding en dus verbetering van de slachtplaats, daar huidi-

ge situatie onhoudbaar is. [Gemeente Utrechtse Heuvelrug/Bouwdossier 714] 

 

1951: 1951: 1951: 1951: 16 maart 195116 maart 195116 maart 195116 maart 1951 Bouwvergunning verleend aan de firma G.J. Boeschoten namens G.H. 

Oudijk voor het uitbreiden van de slagerij op het perceel Acacialaan 9 te Doorn, kadastraal 

bekend gemeente Doorn sectie B nr 1265. De bestaande slachtplaats op het achterterrein 

wordt vergroot. [Gemeente Utrechtse Heuvelrug/Bouwdossier 714] 

 

1952: 24 oktober 19521952: 24 oktober 19521952: 24 oktober 19521952: 24 oktober 1952 Hinderwetvergunning, verleend aan G.H. Odijk voor het uitbreiden van 

zijn inrichting door het bijplaatsen van twee machines, te weten een gehaktmachine met een 

elektromotor van 5 PK en een cuttermachine met een elektromotor van 2 PK, in het perceel, 

kadastraal bekend gemeente Doorn, sectie B, nr 1915, gelegen aan de Acacialaan nr 9. 
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[RHC Zuidoost Utrecht/T0267 Doorn 1933-2005/HW 3425] 

 

1978: 13 januari 19781978: 13 januari 19781978: 13 januari 19781978: 13 januari 1978 Overzicht hoofdbewoners Acacialaan en de eigenaar: 

- Acacialaan 5:  

o Hoofdbewoner G.J. Boeschoten 

o Eigenaar Aannemersbedrijf voorheen Firma G. Boeschoten 

 

- Acacialaan 7: 

o Hoofdbewoner D. Straub-Breedveld 

o Eigenaar Aannemersbedrijf voorheen Firma G. Boeschoten 

 

- Acacialaan 9: 

o Hoofdbewoner G.H. Oudijk 

o Eigenaar Aannemersbedrijf voorheen Firma G. Boeschoten 

[RHC Zuidoost Utrecht/T0267 Doorn 1933-2005/Wegen 1671] 

 

1978: 21 september 19781978: 21 september 19781978: 21 september 19781978: 21 september 1978 Overzicht hoofdbewoners Acacialaan en de eigenaar: 

- Acacialaan 5:  

o Hoofdbewoner G.J. Boeschoten 

o Eigenaar Aannemersbedrijf voorheen Firma G. Boeschoten 

 

- Acacialaan 7: 

o Winkel 

o Eigenaar Aannemersbedrijf voorheen Firma G. Boeschoten 

 

- Acacialaan 9: 

o Hoofdbewoner G.H. Oudijk 

o Eigenaar Aannemersbedrijf voorheen Firma G. Boeschoten 

[RHC Zuidoost Utrecht/T0267 Doorn 1933-2005/Wegen 1671] 

 

1979: 21 mei 1979 1979: 21 mei 1979 1979: 21 mei 1979 1979: 21 mei 1979 Overzichtstekening behorend bij de Bouwvergunning verleend aan NV Boe-

scho-ten voor het plaatsen van een dakkapel aan de Acacialaan 29 te Doorn. De panden 

met de nrs 5, 7 en 9 staan ook op de tekening.  

 [Gemeente Utrechtse Heuvelrug/Bouwdossier 5345] 

    

1995: 24 oktober 19951995: 24 oktober 19951995: 24 oktober 19951995: 24 oktober 1995 Beschikking tot wijziging van een vergunning ingevolge de Wet Milieu-

beheer, opgesteld door de gemeente Doorn: 

Op 24 oktober 1952 is aan de firma Oudijk te Doorn vergunning ingevolge de Wet Milieube-

heer verleend voor een slagerij/slachterij. Uit een uitgevoerd controlebezoek is gebleken dat 

het in het belang van de bescherming van het milieu noodzakelijk is aan de verleende ver-

gunning een aantal aanvullende voorschriften te verbinden. 

Besloten wordt de op 24 oktober 1952 aan de Firma Oudijk verleende vergunning te wijzigen 

door toevoeging van de aan dit besluit gehechte en gewaarmerkte lijst met voorschriften 

[RHC Zuidoost Utrecht/T0267 Doorn 1933-2005/HW 3425] 

 

2008: 4 september 20082008: 4 september 20082008: 4 september 20082008: 4 september 2008 Brief van de Milieudienst Zuidoost-Utrecht aan Stomerij Van Boordt, de 

heer T.W.J. van Boordt betreffende een integrale milieucontrole van de stomerij aan de Aca-

cialaan 7 in Doorn: 

Op 20 augustus 200820 augustus 200820 augustus 200820 augustus 2008 is het bedrijf bezocht. Op 11 maart 1991 is een AMvB-melding  besluit 

Chemische wasserijen gedaan. Vervolgens is de plattegrondstekening op 18 november 1992 

gewijzigd. De bovengenoemde meldingen vallen vanaf 1 januari 2008 als meldingen in het 
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kader van het Activiteitenbesluit. Tijdens het bezoek zijn de volgende wijzigingen ten opzichte 

van de eerdere meldingen geconstateerd: 

• De indeling van het bedrijf en de plaats van de winkel is gewijzigd. De (aanname)winkel 

voor kleding is nu geplaatst in het gedeelte van het pand aan de Acacialaan 9. Op dit 

moment bent u bezig met het verbouwen en renoveren van uw bedrijf. U gaf aan dat de 

winkel weer verplaatst wordt naar Acacialaan nr 7. Verder gaf u aan dat de verbouwing 

van de stomerij voor december 2008 is afgerond; 

• Er zijn twee airco units geplaatst in de stomerij en de toekomstige winkel op Acacialaan 7; 

• Er is een nieuwe machine geplaatst voor het chemisch reinigen van textiel. 

• U dient voor 1 november 2008 een nieuwe melding te doen in het kader van het Activitei-

tenbesluit. 

 

De volgende tekortkomingen zijn geconstateerd: 

• Er is 190 liter (19 vaten met 10 liter) PER opgeslagen in een open kast. PER valt onder ADR 

klasse 6.1 verpakkingsgroep III; PER dient te worden opgeslagen in een daartoe speciaal 

ingerichte PGS 15 opslagvoorziening; 

• Er zijn binnen twee airco units geplaatst, aangesloten op een ventilatie-unit op het dak. Er 

zijn geen gegevens van deze installatie en geen logboek en instructiekaart aanwezig. 

 

PER-concentratie in de woning: 

� Op dit moment bent u bezig  om maatregelen te treffen tegen de PER-concentratie in de 

bovengelegen woning. Er is een nieuwe chemische wasmachine aangeschaft. Een deel 

van de plafonds in de stomerij zijn verwijderd. De nieuwe plafonds worden geïsoleerd en 

zodanig uitgevoerd dat de verspreiding van PER damp wordt verminderd.  

• Na afloop van de werkzaamheden zal een concentratiemeting uitgevoerd worden in de 

bovengelegen woningen. De resultaten dienen te worden opgestuurd naar de Milieu-

dienst.  

 

Overige opmerking: 

Er is afval aanwezig van een oude ontharder van de stoominstallatie. Dit zoutafval wordt als 

gevaarlijk afval afgevoerd. Een kopie van de afvoer van dit afval dient u in uw logboek te 

bewaren. [Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 



 

 

    

                

Bijlage 

        

2.6 Acacialaan 11 en 13 
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Acacialaan 11Acacialaan 11Acacialaan 11Acacialaan 11    

    

1908: 23 maart 1908 1908: 23 maart 1908 1908: 23 maart 1908 1908: 23 maart 1908 Bouwvergunning verleend aan D. de Boer voor de bouw van een bur-

gerwoning met kapperszaak en schuurtje. De woning werd op staal gebouwd en voorzien 

van een waterdichte beerput aan de achterzijde van de woning. Blijkens foto’s uit 1938 was 

de kapperszaak op dat moment nog in het pand gevestigd. 

 

 
    

    

2001: 27 februari 2001 2001: 27 februari 2001 2001: 27 februari 2001 2001: 27 februari 2001 Bouwvergunning verleend aan J. en M. Erasmus voor    het gedeeltelijk 

vernieuwen van de woning aan de Acaialaan 11 te Doorn.  

[Gemeente Utrechtse Heuvelrug/Bouwdossier 8138] 

    

2014: 9 september 20142014: 9 september 20142014: 9 september 20142014: 9 september 2014 Plan van Aanpak (dossiernr 84) opgesteld door Bosatex (Bodemsane-

ring Textielreiniging) betreffende:  

• Tijdelijke beveiligingsmaatregelen (TBM) en monitoring 
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• Doorn Van Boordt 

• Acacialaan 7/9 en omgeving Doorn 

• Locatie Acacialaan 5 

 

Uit binnenluchtmetingen tussen mei en juli 2014 is gebleken dat er in de panden Acacialaan 5 

en Van Bennekomweg 2 sprake is van een humaan risico. Daarnaast is gebleken dat in het 

drinkwater van Acacialaan 5 de concentratie PER in het drinkwater de norm overschrijdt en 

dat in het drinkwater van Acacialaan 11 verhogingen zijn aangetoond (beneden de norm).  

Op 3 september 2014 heeft de Provincie Utrecht de locatie in het kader van de Wet Bodem-

bescherming ambtshalve beschikt als een geval van ernstige, spoedeisende bodemveront-

reiniging (kenmerk 8108F06B). Een (concept) saneringsplan ligt reeds ter beoordeling bij de 

Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht. Volgens de beschikking dient de sanering zo spoedig 

mogelijk, maar uiterlijk voor 1 april 2015 te worden gestart.  

Voorliggend Plan van Aanpak is opgesteld in overeenstemming met art 37 uit de Wet Bo-

dembescherming en de Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013. Het beschrijft welke TBM 

zullen worden getroffen, hoe de werking ervan zal worden gecontroleerd (monitoring) en hoe 

de informatie wordt gecommuniceerd met de betrokkenen. 

Het PvA richt zich op TBM inzake de binnenlucht en het drinkwater. 

    

2014: 17 september 20142014: 17 september 20142014: 17 september 20142014: 17 september 2014 Brief van Milieutechniek Hopman en Peters Holding BV aan de Regi-

onale Uitvoeringsdienst Utrecht betreffende een plan van aanpak voor het vervangen van 

huisaansluitingen van de drinkwaterleidingen Acacialaan e.o. te Doorn. Vooruitlopend op de 

daadwerkelijke sanering van het geval van bodemverontreiniging heeft Vitens NV besloten 

de drinkwaterleidingen van een 18-tal huisaansluitingen te vervangen door een leiding van 

een niet-permeabele kwaliteit. Het betreft (voorlopig): Acacialaan 2,4,5,7,9 (2x),11, 13 en Van 

Bennekomweg 3, 3a en Plein 1923 nr 2,4,6,8,12, fontein en Amersfoortseweg 12 en 12a. 

    

Acacialaan 13Acacialaan 13Acacialaan 13Acacialaan 13    

 

1940:1940:1940:1940:    2 juli 1940 2 juli 1940 2 juli 1940 2 juli 1940 Bouwvergunning verleend aan mej M.A. van Dijk namens dhr J. Dekker voor 

het op dezelfde plaats vernieuwen van het houten keukentje achter het perceel Acacialaan 

13, kadastraal bekend gemeente Doorn, sectie B nr 1265.  In het pand is een kapsalon geves-

tigd. [Gemeente Utrechtse Heuvelrug/Bouwdossier 1035] 

    

2003:  28 maart 2003 2003:  28 maart 2003 2003:  28 maart 2003 2003:  28 maart 2003 Bouwvergunning verleend aan N.A.W. Canisius    voor het uitbreiden van 

de woning met een dakopbouw op het perceel Acacialaan 13, kadastraal bekend gemeen-

te Doorn, sectie B nr 3104. [Gemeente Utrechtse Heuvelrug/Bouwdossier BA2003001] 

    

2014: 17 september 20142014: 17 september 20142014: 17 september 20142014: 17 september 2014 Certificaat van RPS Analyse BV inzake een luchtmetingen in de kruip-

ruimte van Acacialaan 13 te Doorn (rapport-nr 1409-0645_01):  

De volgende overschrijding is in de periode  van 9 tot en met 16 september gemeten: 

• Tetrachlooretheen 37,3  en 134 µg/m³. 

 

2014: 17 september 2012014: 17 september 2012014: 17 september 2012014: 17 september 2014444 Brief van Milieutechniek Hopman en Peters Holding BV aan de Regi-

onale Uitvoeringsdienst Utrecht betreffende een plan van aanpak voor het vervangen van 

huisaansluitingen van de drinkwaterleidingen Acacialaan e.o. te Doorn. Vooruitlopend op de 

daadwerkelijke sanering van het geval van bodemverontreiniging heeft Vitens NV besloten 

de drinkwaterleidingen van een 18-tal huisaansluitingen te vervangen door een leiding van 

een niet-permeabele kwaliteit. Het betreft (voorlopig): Acacialaan 2,4,5,7,9 (2x),11, 13 en Van 

Bennekomweg 3, 3a en Plein 1923 nr 2,4,6,8,12, fontein en Amersfoortseweg 12 en 12a. 

 



 

 

   

                

Bijlage 

        

2.7 Onderzoeksrapporten 
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Onderzoeksrapporten 

Algemeen 

 

2005: 12 oktober 20052005: 12 oktober 20052005: 12 oktober 20052005: 12 oktober 2005 Convenant Bodemsanering Textielreinigingsbranche, gesloten tussen de 

Staat (staatssecretaris) en de Netex (Nederlandse Vereniging van Textielreinigers).  

De Stichting Bosatex wordt ondermeer opgericht om de Bosatex-actie te ondersteunen.  

 

Acacialaan 5 

1998: 9 oktober 19981998: 9 oktober 19981998: 9 oktober 19981998: 9 oktober 1998 Rapport Verkennend Bodemonderzoek Bennekomweg/Acacialaan, 

opgesteld door De Ruiter Milieutechnologie in opdracht van BAM Doorn ( kenmerk 

MVS/LB/A981011.122410): 

De aanleiding is de aanvraag voor een bouwvergunning. Het betreft perceel Van Benne-

komweg 2.  

De gehele locatie (garage, berging, werkplaats) wordt gebruikt als opslag van tweedehands 

goederen en in de werkplaats worden eventuele kleine reparaties hieraan verricht.  

Alleen de grond is onderzocht; het grondwater bevindt zich dieper van 5 m -mv.  

Geconstateerd wordt dat de lichte verontreiniging met PAK in de bovengrond geen bezwaar 

vormen voor de uitgifte van de bouwvergunning.  

 

2001: 27 augustus 20012001: 27 augustus 20012001: 27 augustus 20012001: 27 augustus 2001 Rapport ‘Verkennend bodemonderzoek Acacialaan 5 te Doorn, op-

gesteld door Niebeek Milieumanagement BV in opdracht van de heer P.J. Cöhrs in opdracht 

van fam. Van Beek (kenmerk 1347-1):   

Het verkennend bodemonderzoek is conform NEN5740 (onverdacht) uitgevoerd. Doelstelling 

van het onderzoek is het vaststellen van de kwaliteit van de grond.  

Geconstateerd wordt dat: 

• De bovengrond is licht verontreinigd (>S) met lood en EOX; 

• De ondergrond tot 2 m -mv is niet verontreinigd. 

• Het grondwater is tijdens het onderzoek niet aangetroffen.  

Geconcludeerd wordt dat verder onderzoek niet noodzakelijk wordt geacht.  

 

2012: 27 december 20122012: 27 december 20122012: 27 december 20122012: 27 december 2012 Brief van Avensa aan Bioclear BV inzake luchtmetingen: 

In opdracht van Bioclear BV zijn luchtmetingen op vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen 

en vinylchloride uitgevoerd op een drietal locaties in Doorn: 

• In de parkeerkelder van de ING-bank op de hoek van Plein 1923 met de Acacialaan; 

• In een muurkast op de begane grond van Acacialaan 5; 

• In het toilet op de begane grond van Acacialaan 5, aan de zijde van de (chemische) 

wasserij, waarvan het raam geopend was. 

Geconstateerd kan worden dat in alle luchtmonsters tetrachlooretheen boven de detectieli-

miet is aangetroffen. Er zijn géén overige vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen aangetrof-

fen. De gemeten gehalten tetrachlooretheen zijn als volgt: 

• 165 ug/m³ toilet 

• 243 ug/m³ muurkast 

• 8,8 ug/m³ parkeerkelder. 

 

2014: 8 augustus 20142014: 8 augustus 20142014: 8 augustus 20142014: 8 augustus 2014 Certificaat van RPS Analyse BV inzake een luchtmeting in de woonka-

mer van Acacialaan 5 te Doorn (rapport-nr 1407-2996_01):  

De volgende overschrijdingen zijn gemeten: 

• Trichlooretheen 12,1 µg/m³ 

• Tetrachlooretheen 2630 µg/m³. 

 

2014: 28 augustus 20142014: 28 augustus 20142014: 28 augustus 20142014: 28 augustus 2014 Briefrapport, opgesteld door Bioclear b.v. aan Bodemcentrum inzake 

de resultaten drinkwater- en grondwaterbrononderzoek Acacialaan Doorn (kenmerk: 

20144735/9734): 
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• Ter plaatse van Acacialaan 17 is een bron, waarbij op 20 m diep het grondwater wordt 

opgepompt. Er is in dit grondwater geen verontreiniging met VOCl aangetoond. 

• Drinkwater Acacialaan 5 en 11: de drinkwaterleidingen zijn van zwart plastic en mogelijk 

permeabel voor VOCl.  Alleen het oorspronkelijke product tetrachlooretheen (PER) is in het 

drinkwater boven de detectielimiet aangetoond.  De concentraties in het drinkwater aan 

de Acacialaan 5 zijn veel hoger dan aan de Acacialaan 7. De reden is niet bekend.  

 

2014: 9 september 20142014: 9 september 20142014: 9 september 20142014: 9 september 2014 Plan van Aanpak (dossiernr 84) opgesteld door Bosatex (Bodemsane-

ring Textielreiniging) betreffende:  

• Tijdelijke beveiligingsmaatregelen (TBM) en monitoring 

• Doorn Van Boordt 

• Acacialaan 7/9 en omgeving Doorn 

• Locatie Acacialaan 5 

 

Uit binnenluchtmetingen tussen mei en juli 2014 is gebleken dat er in de panden Acacialaan 5 

en Van Bennekomweg 2 sprake is van een humaan risico. Daarnaast is gebleken dat in het 

drinkwater van Acacialaan 5 de concentratie PER in het drinkwater de norm overschrijdt en 

dat in het drinkwater van Acacialaan 11 verhogingen zijn aangetoond (beneden de norm).  

Op 3 september 2014 heeft de Provincie Utrecht de locatie in het kader van de Wet Bodem-

bescherming ambtshalve beschikt als een geval van ernstige, spoedeisende bodemveront-

reiniging (kenmerk 8108F06B). Een (concept) saneringsplan ligt reeds ter beoordeling bij de 

Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht. Volgens de beschikking dient de sanering zo spoedig 

mogelijk, maar uiterlijk voor 1 april 2015 te worden gestart.  

Voorliggend Plan van Aanpak is opgesteld in overeenstemming met art 37 uit de Wet Bo-

dembescherming en de Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013. Het beschrijft welke TBM 

zullen worden getroffen, hoe de werking ervan zal worden gecontroleerd (monitoring) en hoe 

de informatie wordt gecommuniceerd met de betrokkenen. 

Het PvA richt zich op TBM inzake de binnenlucht en het drinkwater. 

 

2014: 12 september 20142014: 12 september 20142014: 12 september 20142014: 12 september 2014 Interne Rapportage van Vitens NV inzake metingen van het drinkwa-

ter Acacialaan 5 te Doorn. De volgende overschrijdingen worden gemeten: 

• Som Tetra- en Trichlooretheen 38 µg/l 

• Tetrachlooretheen 38 µg/l. 

 

2014:2014:2014:2014:    17 september 201417 september 201417 september 201417 september 2014 Brief van Milieutechniek Hopman en Peters Holding BV aan de Regi-

onale Uitvoeringsdienst Utrecht betreffende een plan van aanpak voor het vervangen van 

huisaansluitingen van de drinkwaterleidingen Acacialaan e.o. te Doorn. Vooruitlopend op de 

daadwerkelijke sanering van het geval van bodemverontreiniging heeft Vitens NV besloten 

de drinkwaterleidingen van een 18-tal huisaansluitingen te vervangen door een leiding van 

een niet-permeabele kwaliteit. Het betreft (voorlopig): Acacialaan 2,4,5,7,9 (2x),11, 13 en Van 

Bennekomweg 3, 3a en Plein 1923 nr 2,4,6,8,12, fontein en Amersfoortseweg 12 en 12a.  

 

Acacialaan 7 

1988:1988:1988:1988: Rapport Grondonderzoek, opgesteld door TNO-Reinigingstechnieken (niet aangetrof-

fen) 

 

1998: 9 oktober 19981998: 9 oktober 19981998: 9 oktober 19981998: 9 oktober 1998 Rapport Verkennend Bodemonderzoek Bennekomweg/Acacialaan, 

opgesteld door De Ruiter Milieutechnologie in opdracht van BAM Doorn ( kenmerk 

MVS/LB/A981011.122410): 

De aanleiding is de aanvraag voor een bouwvergunning. Het betreft perceel Van Benne-

komweg 2 (huidige adres). De gehele locatie (garage, berging, werkplaats) wordt gebruikt 

als opslag van tweedehands goederen en in de werkplaats worden eventuele kleine repara-

ties hieraan verricht.  
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Alleen de grond is onderzocht; het grondwater bevindt zich dieper van 5 m -mv.  

Geconstateerd wordt dat de lichte verontreiniging met PAK in de bovengrond geen bezwaar 

vormen voor de uitgifte van de bouwvergunning.  

 

1999:1999:1999:1999: Rapport Grondwateronderzoek, opgesteld door TNO (niet aangetroffen) 

 

1999: 10 december 19991999: 10 december 19991999: 10 december 19991999: 10 december 1999 TNO-Rapport ‘Plan van aanpak CKW-verontreiniging  Acacialaan 7 

te Doorn’, opgesteld door TNO Reinigingstechnieken in opdracht van Vabonet BV (rapportnr 

731864211) : 

Op en rond het bedrijfsterrein aan de Acacialaan 7 zijn in 1988, 1998 en 1999 bodemonder- 

zoeken uitgevoerd. Op de locatie zijn de grond en het grondwater ernstig verontreinigd met 

vluchtige chloorkoolwaterstofflen (tetrachlooretheen  en afbraakprodukten). Deze bodem-

verontreiniging is in het verleden veroorzaakt  door chemisch reinigingsactiviteiten. 

In opdracht van Vabonet b.v. is door TNO-RT een plan van aanpak voor de sanering van de 

locatie opgesteld. De locatie is in gebruik bij mevrouw C. van der Ham.  

Op 29 december 1998 is door TNO-RT een locatieverkenning uitgevoerd. Hierbij zijn de 

navolgende aspecten met betrekking  tot preventieve  maatregelen geconstateerd: 

• De reinigingsmachine is geplaatst boven een lekbak; 

• De afvoer van het contactwater is los gekoppeld  van de afvoer van het koelwater; 

• Het contactwater  wordt opgevangen en voor lozing behandeld in een contactwaterbe-

handelingsinstallatie; 

• Het koelwater wordt direct op het riool geloosd; 

• De voorraad  oplosmiddel  staat op een lekbak. 

 

Grondwater: 

Uit de bodemonderzoeken komt naar voren dat op de locatie in het grondwater sterk ver-

hoogde concentraties Per, Tri en Cis aanwezig zijn. De bronzone strekt zich uit van onder  de 

chemische wasserij (PER-concentratie van 72.000  µg/l) in de richting van de van Bennekom- 

weg. De oppervlakte met een grondwaterverontreiniging boven de interventiewaarde kan 

op dit moment nog niet ingeschat worden, hiervoor is aanvullend  bodemonderzoek noodza-

kelijk. 

De verontreiniging heeft zich in het watervoerend  pakket verspreid tot minimaal  7,0 m -mv. 

Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging als de interventiewaarde  van 

met name PER in meer dan 100 m³ grondwater  wordt overschreden.  Op deze  locatie  is dus 

sprake van een ernstige bodemverontreiniging. Er blijkt op de locatie slecht  een geringe na-

tuurlijke afbraak op te treden. 

 

Grond:  

Inde nabijheid  van de kern van de verontreiniging  is de grond (de onverzadigde zone) sterk 

verontreinigd met Per. De gemeten  Per-concentraties  in het steegje, nabij het riool liggen 

boven de interventiewaarde.  De gevonden Tri-concentraties liggen ver beneden de inter-

ventiewaarde.  

 

Saneringsmaatregelen: 

Er is gekozen voor een gefaseerde sanering, waarbij de kern (bronzone) van de CKW- 

verontreiniging wordt gesaneerd middels  een extensieve  methode van grondwateronttrek-

king en bodemluchtextractie.  Op basis van de omvang  van de verontreiniging is de duur 

van de kernsanering ingeschat op 5 jaar. Verder  wordt de natuurlijke afbraak en de omvang 

van de verontreiniging gemonitord. 

Met behulp van de verkregen  gegevens wordt een model  gemaakt van de verspreiding  en 

afbraak van de verontreiniging,  zodat na 5 jaar een goede voorspelling  van het  verdere 

verloop van de sanering  gegeven kan worden. Na die periode wordt in overleg met de 

provincie bekeken of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Op basis van het model is dan 
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duidelijk hoe lang een aanvullende  sanering  nog duurt, zodat ook de totale kosten goed 

kunnen worden  ingeschat. 

 

2001: 24 april 20012001: 24 april 20012001: 24 april 20012001: 24 april 2001 Rapport “Rapportage Inventarisatiebezoek Project Schonere Producten”, 

bij Vabonet BV (stomerij Van Boordt, Acacialaan 7 te Doorn) (rapportnr NAM043.N01), opge-

steld door CCD (Cleaning Consultancy Delft BV) in opdracht van Netex.  

Het betreft een inventarisatiebezoek. Het volgende is geconstateerd: 

 Gebouw: de stomerij bevindt zich in een winkelstraat. Links van de stomerij is een 

doorgang naar achter met daarnaast een woning. Rechts een non-food-winkel, die ten tijde 

van het bezoek als opslag dienst deed. 

Het plafond van de stomerij is van stucwerk en de bovenwoning heeft een vloer van planken. 

Deze constructie zal zeker niet “gasdicht” zijn, waardoor de mogelijkheid bestaat dat er PER-

damp via het plafond in de bovenwoning komt.  

Advies: De gaatjes en kieren in het plafond dicht maken met een hiervoor geschikt middel. 

Met pen genoteerd: is gebeurd 

Tevens: de naden en kieren bij de voormalige trap naar de bovenwoning dicht maken met 

een hiervoor geschikt middel.  

Met pen genoteerd: is gebeurd 

 Reinigingsmachines: De in de stomerij geplaatste reinigingsmachine is een Böwe met 

bouwjaar 1991. De machine is ogenschijnlijk goed onderhouden en de STEK-controle is op 21 

februari 2000 uitgevoerd. De STEK-controle is meer dan een jaar geleden uitgevoerd. Tijdens 

het bezoek is een afspraak gemaakt voor deze controle op 7 mei 2001. 

Bij controle van de machine werden op enkele punten PER-damplekkages gevonden. 

Advies: de gevonden lekkages verhelpen. Doordat één van de lekkages relatief groot was, 

werd het opsporen van mogelijke andere lekkages moeilijker en op sommige plaatsen onmo-

gelijk. 

Met pen genoteerd: is gebeurd 

 Ventilatie en afzuiging: Een geringe onderdruk in de stomerij is gunstig, want dan is de 

kans dat er lucht met PER naar de aangelegen panden gaat minimaal. Om een geringe on-

derdruk te verkrijgen dient de luchtafvoer iets ruimer te zijn dan de luchttoevoer.  

Boven de reinigingsmachine is geen afzuiging aanwezig, terwijl de grootste bron van mogelij-

ke PER-emissie juist deze machine is.  

Advies: het is aan te bevelen om boven de reinigingsmachine een kap te plaatsen en hierop 

een ventilator te plaatsen. 

 In de winkel is geen mechanische ventilatie aanwezig. 

Advies: het toepassen van een mechanische ventilatie wordt aanbevolen. 

De luchtafvoer van de reinigingsmachine tijdens laden/lossen vindt in de doorgang tussen de 

panden plaats. Aangezien dit niet verdund wordt met ventilatielucht, dient dit bovendaks 

plaats te vinden. De verbindingen in de afvoerleiding dienen te worden getaped, zodat een 

gasdichte situatie ontstaat. 

De ventilatoren van de ruimteventilatie voeren lucht af in de doorgang tussen de panden. 

Ook de lucht van de vacuümpomp  wordt hier afgevoerd.  

Er bevinden zich ramen van de boven- en naastgelegen woningen in de doorgang. Via deze 

ramen is het mogelijk dat er lucht met eventuele PER-dampen in de woningen komt. 

Boven de detacheertafel in de nis in de gang wordt met een kleine ventilator lucht afgezo-

gen en in de doorgang afgevoerd. Tijdens het bezoek werd hierdoor lucht met een hoge PER-

dampconcentratie uit de machineruimte aangezogen, omdat de grote afzuigventilatoren op 

de lage stand draaiden.  

 PER-metingen: De metingen zijn tijdens het bezoek bij een normale productie uitge-

voerd. 

a. PER-meting omgeving cr-machine: concentratie tussen 8-45 ppm met naast de ma-

chine zelfs pieken boven 100 ppm. Er werd niet voldaan aan de eis van maximaal 35 pp. 
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b. PER-meting boven pasgeloste kleding: de gemeten gemiddelde concentratie van 

140 ppm voldeed niet aan de eis van maximaal 50 ppm. Het droogproces verbeteren. 

c. Per-meting bij kledingopmaak: de gemeten concentratie voldeed in de opmaakruim-

te bij de reinigingsmachine niet aan de eis van maximaal 35 ppm. In de tweede opmaakruim-

te was de concentratie lager dan 1 ppm. 

d. PER-meting winkel/opslag schone kleding: de gemeten concentratie na laden/lossen 

liep op tot ca 20 ppm. 

e. PER-meting chemicaliën-/residu-opslag: er was geen meetbare concentratie aanwe-

zig bij de residu-opslag. 

f. PER-meting bij contactwater-behandelingsinstallatie: door diverse problemen geen 

meting bij de contactwater-behandelingsinstallatie kunnen uitvoeren. 

g. PER-meting onder plafond: onder het plafond van de winkel was de concentratie 7-

18 ppm. In de gang naar de keuken en in de keuken werd 5-10 ppm gemeten.  

Advies: de lekkages aan de reinigingsmachine verhelpen, ventilatoren op hoge stand laten 

draaien, droogproces verbeteren, ventilatie optimaliseren. 

 Residu-behandeling en –opslag: Het residu is buiten het pand opgeslagen in een 

daarvoor bestemd vat op een lekbak inde open lucht onder een afdak. 

 Contactwater-behandeling en-afvoer: Het contactwater wordt behandeld mbv ac-

tief kool. Er wordt op het behandelde contactwater geen controle op de PER-concentratie 

uitgevoerd. 

 Opslag schone PER: de volle en lege PER-cans waren opgeslagen in een bak in de 

werkruimte. 

 

Samenvattend: 

 Fout: 

o PER-concentratie omgeving cr-machine 

o PER-concentratie boven pasgeloste kleding 

o PER-concentratie bij kledingopmaak bij reinigingsmachine 

o Lekdetectie CR machine deurpakking 

o Lekdetectie CR machine leidingen (aansluiting op zijkant van de trommel van pijp 

naar kleine ventilator), kleine ventilator 

 Goed: 

o PER-concentratie bij kledingopmaak 

o Lekdetectie CR machine glaspakking, speldenvangen, kijkglazen, filter, deur stofvan-

ger, koeler, verwarming, luik voor verwarming, aansluiting droger/waterafscheider, wateraf-

scheider droogeenheid, deur destillatieketel, pakking destillatiekoeler, leiding destillatieketel, 

waterafscheider destillatie 

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

2003: 9 oktober 20032003: 9 oktober 20032003: 9 oktober 20032003: 9 oktober 2003 Rapport “Rapportage Inventarisatie (Milieu)Keurmerk Stomerijen”, bij 

Vabonet BV (rapportnr NAM043.N02), opgesteld door CCD (Cleaning Consultancy Delft BV) in 

opdracht van Netex.  

Er is een inventarisatiebezoek milieucertificatie uitgevoerd. 

De belangrijkste adviezen teneinde volledig aan het milieucertificaat te voldoen zijn als volgt: 

 Zorgdragen voor registratie van de lekkagecontrole. Deze dient minimaal 2 x per jaar 

te worden uitgevoerd; 

 Periodiek (bv tijdens de servicebeurt) controle  van het PER-gehalte boven de geloste 

kleding meten en vastleggen; 

 De afvoer van de ontluchtingsleidingen en ruimteventilatie vindt plaats via de zijmuur 

in de steeg. Deze situatie voldoet feitelijk niet aan de AMvB, waardoor hiervoor toestemming 

van het bevoegd gezag noodzakelijk is. Bovendakse afvoer geniet de voorkeur. 
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 Nagaan waar de oorzaak ligt van de te hoge concentratie in het aangrenzende 

gevoelige object en maatregelen nemen om de waarde te verlagen; 

 De actief kool installatie tbv het contactwater nazien, de waarde is hogen dan ge-

bruikelijk met dergelijke installaties; 

 De VOS-registratie completeren en steeds binnen twee maanden na afloop van het 

jaar het PER-gebruik uitrekenen. 

 

Sinds het voorgaande bezoek hebben geen wijzigingen plaatsgevonden in de omgevingssi-

tuatie, het gebouw, de ventilatie, de reinigingsmachine en het reinigingsmiddel. 

Het volgende wordt geconstateerd: 

 Conform: 

o Reinigingsmachine: voorzien van diepkoeling, STEK-controle uitgevoerd op 16 juni 

2003, boven lekbak 

o Ventilatie en afzuiging: mechanische ventialtie aanwezig in opstellingsruimte reini-

gingsmachine, afvoeren conform eisen 

o PER-meting boven pas geloste kleding 30 ppm (max 50 ppm) 

o PER-concentratie buitenmeting 115 ug/m³  meetplaats: Acacialaan 5 steeg links 

naast stomerij (max 250 ug/m³) 

o Contactwater: opvang, behandeling met actief kool, afvoer en PER-concentratie 

voldoet aan eis 1,4 mg/l , geschatte jaarlast 1,4 g (norm: < 10 g per jaar) 

o Opslag oplosmiddelen/residu: opslag oplosmiddelen conform eisen; geen residu 

open in bedrijf aanwezig (gesloten systeem), residuvat boven lekbak/vloeistofdichte vloer. 

 Niet conform: 

o Controle-frequenties reinigingsmachine (Polymark, gem 1 x per jaar) 

o Ontluchting naar buiten (via zijmuur, niet via ventilatie in steeg) 

o PER-meting: vastlegging eigen metingen (geen eigen metingen) 

o PER-concentratie binnenmeting 516 ug/m³ (max 250 ug/m³) woning boven stomerij 

o VOS-registratie (registratie niet volledig, niet nagestuurd) 

o Voldoet VOS-verbruik aan eis (niet bekend, niet te berekenen) 

 Niet van toepassing: 

o Reinigingsmachine op vloeistofdichte vloer volgens eis 

 [Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

2011: 16 mei 20112011: 16 mei 20112011: 16 mei 20112011: 16 mei 2011 Resultaten PER-immissie monitor, opgesteld door CCD (Cleaning Consultan-

cy Delft BV): op de 1ste etage van de Acacialaan 7 te Doorn is in de slaapkamer/kleine huis-

kamer op 70 cm onder het plafond 0.204 mg/m³ PER-immissie gemeten. De maximaal toege-

stane waarde is 0.250 mg/m³.  

[Gemeente Doorn/1.777.13 /Acacialaan 7 Stomerij Van Boordt/1977-] 

 

2013: 23 mei 20132013: 23 mei 20132013: 23 mei 20132013: 23 mei 2013 Rapport ‘NO/SO Stomerij Van Boordt, Acacialaan 7 te Doorn’ opgesteld 

door Bioclear b.v. in opdracht van Stichting Bodemcentrum (kenmerk: 20114125/8850): 

Er is een gecombineerd nader bodemonderzoek en beknopt saneringsonderzoek uitgevoerd 

op de locatie Acacialaan 7 e.o. . 

Uit het nader onderzoek wordt geconstateerd: 

 Op de locatie Acacialaan 7 e.o. is als gevolg van activiteiten van een stomerij een 

ernstig geval van bodemverontreiniging met VOCl ontstaan. De verontreiniging bevindt zich 

zowel in de onverzadigde zone (twee kernen onder en voor de stomerij) als in het grondwater 

(zone met puur product onder en voor de stomerij en een lange smalle zone met zeer hoge 

concentraties in een diepere, goed doorlatende laag). De verontreiniging dient met spoed te 

worden gesaneerd op basis van mogelijke humane risico’s (uitdamping) en verspreidingsrisi-

co’s  (onbeheersbare situatie als gevolg van de aanwezigheid van puur product en volume-

toename van  meer dan 1.000 m³ per jaar). 
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 De saneringsdoelstelling is als volgt geformuleerd: Het verwijderen van de vracht (in 

de bronzone) tot een concentratieniveau  waarbij de humane risico’s (uitdamping naar de 

binnenlucht) en nalevering van VOCl naar de pluim (verspreidingsrisico) worden weggeno-

men. Voor de sanering dient onderscheid te worden gemaakt tussen (A) de onverzadigde 

zone rondom de stomerij, (B) de puur productzone in het ondiepe grondwater onder en voor 

de stomerij, (C) de grondwaterverontreiniging in de goed doorlatende laag van 10-20 m -mv. 

 

2013: 19 juli 20132013: 19 juli 20132013: 19 juli 20132013: 19 juli 2013 Conceptrapportage ‘Beknopt saneringsonderzoek Acacialaan 7 e.o.  te 

Doorn, afweging twee saneringsvarianten’, opgesteld door Bioclear b.v. in opdracht van 

Bodemcentrum (kenmerk: 20114125/8958): 

De verontreiniging met VOCl is ontstaan in de bebouwde kom van Doorn, aan de noordoost-

zijde van het centrum door activiteiten van stomerij Van Boordt (Vabonet BV) aan de Acacia-

laan 7. 

De stomerij is hier gevestigd sinds 1977. Daarvoor was een metaalhandel in het pand geves-

tigd. Inmiddels is de bronzone in zuidwestelijke richting onder het gehele centrum doorge-

stroomd. Het front van de bronzone bevindt zich onder het terrein waar in 2012 het nieuwe 

gemeentehuis aan de Dorpstraat, hoek Raadhuisstraat is gebouwd. 

De VOCl-verontreiniging bestaat voornamelijk uit het uitgangsproduct PER. Zowel de huidige 

concentraties als in de jaren ’90 gemeten concentraties aan afbraakproducten TRI en DCE 

(dichloretheen) zijn relatief laag ten opzichte van de concentraties PER. 

De verontreiniging bevindt zich zowel in de onverzadigde zone (twee kernen onder en voor 

de stomerij) als in het grondwater (zone met puur product onder en voor de stomerij en een 

lange smalle zone met zeer hoge concentraties in een diepe, goed doorlatende laag).  

In hoofdlijnen bestaat de verontreinigingssituatie binnen de bronzone uit: 

o Grond:  

o Zone A:  Een grondverontreiniging in de onverzadigde zone bestaande uit twee ker-

nen, met een omvang van resp. 728 en 615 m³ (interventiewaarde-contour). De ene kern 

bevindt zich voornamelijk onder bebouwing (stomerij en woonhuis), de andere onder de 

openbare weg. 

o Grondwater:  een grondwaterverontreiniging met een omvang van 72.400 m³. Deze 

grondwaterverontreiniging kan worden opgesplitst in twee zones: 

o Zone B: De zone vlak voor ( en waarschijnlijk ook onder) de stomerij en de aangren-

zende panden waar zich in de relatief slecht doorlatende laag van 5 tot 10 m -mv puur pro-

duct bevindt. Er is dus sprake van een naleverende bronzone; 

o Zone C: De lange smalle zone met ook nog zeer hoge concentraties in de beter door-

latende laag van 10-20 m -mv. Deze bevindt zich in een baan onder het centrum van Doorn: 

van de stomerij aan de Acacialaan 7 tot het nieuwe gemeentehuis aan de Dorpsstraat, hoek 

Raadhuisstraat. 

 

In dit rapport is de saneringsdoelstelling als volgt geformuleerd: 

 Het verwijderen van de vracht (in de bronzone) tot een concentratieniveau  waarbij 

de humane risico’s (uitdamping naar de binnenlucht) en nalevering van VOCl naar de pluim 

(verspreidingsrisico) worden weggenomen.  

Twee saneringsvarianten zijn beknopt uitgewerkt: 

 Minimale variant volgens de Bosatex-strategie: 

o Sanering van de onverzadigde zone onder de bebouwing (zone A) tot onder de in-

terventiewaarde ( voor zover technisch mogelijk); 

o Sanering van de bronzones B en C, voor zover nodig om het verspreidingsrisico op te 

heffen. Dit verspreidingsrisico is gebaseerd op de aanwezigheid van puur product en op de 

volumetoename; 

o Het saneringsresultaat, waaronder het resterende risico en  de pluimontwikkeling, 

wordt na afloop van de bronsanering in het veld geverifieerd. 
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 Minimale variant, uitgebreid met een actieve sanering van de gehele bronzones B en 

C, met als terugsaneerwaarde het Bosatex-criterium voor een bronzone.  

 

2014: 6 maart 20142014: 6 maart 20142014: 6 maart 20142014: 6 maart 2014 Brief (nr 80F27A54) van de Provincie Utrecht team vergunningverlening 

bodem en water aan Stichting Bosatex inzake de beoordeling Beknopt Saneringsonderzoek 

en gefaseerd saneringsonderzoek fase 1 en 2, Acacialaan 7  te Doorn (UT0315/00040): 

Op basis van het uitgevoerde nader- en saneringsonderzoek wordt het volgende geconclu-

deerd:  

 “Met betrekking tot het nader bodemonderzoek concluderen wij dat de verontreini-

gingssituatie in de onverzadigde zone (bronzone A), de bronzone (B) en de pluimzone (C) in 

grote lijnen in beeld gebracht is. Echter hebben wij wel de volgende vragen:  

o Uit de resultaten met betrekking tot de onverzadigde zone (zone A) blijkt dat ter 

plaatse van het brongebied rioolaansluiting een zeer sterke toename van de concentratie 

PER in het grondwater (4-5 rn-mv) waarneembaar is t.o.v. de situatie in 1999. Deze toename 

kan mogelijk gerelateerd zijn aan een recentere verontreiniging. Uw adviseur stelt echter dat 

dit tot op heden niet eenduidig is vast te stellen. De bron, omvang en oorzaak van deze ster-

ke toename dienen daarom nader onderzocht te worden. Daarnaast wijzen wij u erop dat 

men zich dient ervan te vergewissen dat de chemische wasserij bij de huidige bedrijfsvoering 

geen verontreiniging meer kan veroorzaken die verontreiniging toevoegt aan de al bestaan-

de bronzone;  

o Uit de resultaten met betrekking tot de Bronzone B blijkt uit MIP 10 en peilbuis 23 dat 

de DNAPL zich mogelijk reeds dieper dan de zone 5-10 rn-mv (zone B) bevindt en dat deze 

mogelijk omvangrijker is, dan zoals op pagina 31 van het Nader Onderzoek wordt aangege-

ven. Dit betekent dat deze zone als een zone met concentraties PER van meer dan 10% van 

de oplosbaarheid (indicatie DNAPL, >15.000 ug/l) separaat beschouwd dient te worden van 

de bronzone (1% oplosbaarheid, 1.500 ug/)I. Het gevolg is dat er in Bronzone B twee verschil-

lende verzadigingszones zijn, de 10% en 1% zone. Deze alternatieve zonering moet opgeno-

men worden in de verder aanpassing van de saneringsonderzoeken;  

 Met betrekking tot de mogelijke overschrijding van de TCL in de binnenruimtes van 

Acacialaan 5 en 7 moet aangegeven worden hoe hiermee omgegaan wordt tot het mo-

ment van sanering, bijvoorbeeld door tijdelijke beheersmaatregelen in de vorm van mechani-

sche ventilatie;  

 Ten aanzien van het saneringsonderzoek hebben wij de volgende opmerkingen:  

o Gehanteerde terugsaneerwaarden ten behoeve van sanering van Bronzone B en C:  

Uit het saneringsonderzoek fase 2 e.o. Doorn blijkt dat er geen concrete  

terugsaneerwaarden zijn opgenomen ten behoeve van de sanering van Bronzone B  

en C. Aangezien deze waarden cruciaal zijn om te bepalen of er voldaan wordt aan de  

saneringsdoelstelling moeten deze nader geconcretiseerd en toegelicht worden.  

o Voorstel gefaseerde aanpak bronzone en pluimzone:  

Uit het Saneringsonderzoek fase 2 Acacialaan 7 e.o. Doorn blijkt er een gefaseerde  

saneringsvariant voorgesteld wordt, waarbij alleen Bronzone A en B gedurende Fase  

1 gesaneerd wordt, om vervolgens Bronzone B en C aan te pakken. Op grond van  

artikel 38 3de lid moet de indiener beargumenteren waarom een gefaseerde aanpak  

geen negatieve uitwerking heeft op de bescherming van de bodem. Daarnaast  

behouden wij het recht om op basis van artikel 38 4de lid om aanwijzingen te geven  

over de verdere uitvoering van de sanering.  

o Saneringsaanpak fase 1: Bronzone A en B aanpak.  

Uit het voorstel voor de gefaseerde aanpak blijkt dat het meest optimale scenario een  

minimale variant betreft (aanpak Bronzone A, B en C tJm saneringstraject 4), met  

meerdere varianten voor de aanpak van de restverontreiniging (fase 2). Zoals reeds  

aangegeven moeten nadere terugsaneerwaarden voor Bronzone B en C bepaald  

worden.  
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 Saneringsaanpak Bronzone A:  

o De mogelijk risico's van beschadiging van ondergrondse infrastructuur in  

relatie met de voorgestelde aanpak van de verzadigde zone (ISCO met  

Perzone®) dient nader toegelicht te worden;  

o De werking en het rendement van de voorgenomen ISCO methode in de  

verzadigde zone in combinatie met de bodemluchtextractie (BLE) in de  

onverzadigde zone dient door middel van een proefsanering aangetoond te  

worden. Het deelsaneringsplan voor deze proefsanering dient bij ons ter  

goedkeuring te worden voorgelegd. Daarnaast wijzen wij erop dat de  

gekozen combinatie van saneringsmethodieken mogelijk aangevuld kan  

worden met alternatieve methodieken volgens de Bodemrichtlijn, zoals  

persluchtinjectie (PLI) methode, om de werking te versterken en het  

rendement te verhogen. 

 Saneringsaanpak Bronzones B en C:  

Met betrekking tot de aanpak van deze Bronzones dient eveneens rekening  

gehouden te worden met verschillende mate van verzadiging, aangezien de  

voorgestelde saneringsmethoden in meer en mindere mate geschikt zijn voor  

de aanpak van puur product. Met name het feit dat voorgesteld wordt om  

mogelijk ook Bronzone C t/m saneringstraject 4 in de bron aanpak mee te  

nemen dient ten behoeve van optimalisatie en rendement rekening gehouden  

te worden met de concentratie gradiënten. Zoals reeds aangegeven is deze  

zonering mogelijk niet optimaal bepaald en dien nader onderbouwd te  

worden.  

 Gefaseerde aanpak:  

In het voorstel is meegenomen dat pas zes jaar na afronding van Fase 1  

(sanering Zone A en B) op basis van tweejaarlijkse monitoring bepaald wordt  

of er overgaan wordt tot een fallback scenario anders dan monitoring. Vanuit  

de processturing en toetsing aan de Wbb dienen de volgende punten  

vastgesteld te worden:  

o De relatie tussen het monitoringsplan ten behoeve van de  

processturing en het monitoringsplan ten behoeve van bepaling om  

over te gaan tot het terugvalscenario;  

o het grondwater moet frequenter gemonitord te worden (halfjaarlijks  

en of jaarlijks), en;  

o Er moeten duidelijke signaal- en actiewaarden vastgesteld worden 

ten behoeve van toetsing van het stoftransportmodel en om te bepalen of er overgegaan 

dient te worden tot een terugvalscenario. 

 Saneringsonderzoek fase 2, alternatieve saneringsvarianten:  

o Het voorstel om na sanering van Bronzone A en B (fase 1) over te gaan naar  

een tweejaarlijkse monitoring is strijdig met het voorstel uit het eerdere  

saneringsonderzoek, aangezien al is aangegeven dat de minimale variant  

met een Bronzone A, B en C t/m fase 4 het meest optimale scenario is. 

 

De reden waarom deze gefaseerde aanpak optimaler zal uitwerken is niet nader  

onderbouwd en dient nader onderbouwd te worden.  

o Met betrekking tot de afwegingen constateren wij dat de saneringsduur voor  

Fallbackscenario 1 (FB1 ), de minimale variant niet correct is aangegeven,  

aangezien de beschreven beheersfase mogelijk meer dan 30 jaar kan duren.  

o Uit de bijgevoegde begrotingen blijkt dat er afwijkende bedragen genoemd  

worden voor de minimale variant op basis van het Beknopt saneringsplan  

(Bronzone A, B en C t/m fase 4), € 1.758.000,-, en de minimale variant  

(Bosatex variant) op basis van het voorstel met een gefaseerd saneringsplan,  



BK Bodem 

pagina 10 van 15 

Acacialaan 7 e.o. te Doorn  

Rapportage vooronderzoek | 143740 | 10 november 2014 

€ 1.878.000.- (Kosten Fase 1 € 703.000,- en Fase 2  € 971.000,-). Wat is hier  

de verklaring voor?  

 Conceptuele model en afweging saneringsvarianten:  

Ten behoeve van verder verfijning van de modelmatige berekeningen dient er met  

concentratie gradiënten gerekend te worden en niet alleen met een initiële  

concentratie van 40 ug/I PER. Deze nuancering is van belang om te bepalen wat de  

gevolgen zijn van verhoogde concentraties boven interventiewaarde na sanering van  

zone B en C. Met name ten behoeve van modelmatige optimalisatie 9 van de  

saneringsmethoden en ten behoeve van een maximaal rendement binnen het  

geplande tijdsspan is deze benadering cruciaal.  

 

De bovenstaande vragen en nadere uitwerking van de antwoorden moeten binnen twee 

maanden worden beantwoord. 

 

2014: 15 april 20142014: 15 april 20142014: 15 april 20142014: 15 april 2014 Rapportage ‘Saneringsonderzoek Fase 2 Acacialaan 7 e.o.  te Doorn, Af-

weging vier fall back scenario’s’, opgesteld door Bioclear b.v. in opdracht van Bodemcen-

trum (kenmerk: 20114125/9461): 

De sanering is opgesplitst in twee fasen: 

1. Fase 1: sanering bronzone A + B plus zes jaar monitoring van de pluimontwikkeling; 

2. Fase 2: vervolg monitoring of actieve aanpak bronzone C. 

 

Het doel van dit saneringsonderzoek is het afwegen van de potentiële fall back scenario’s 

voor fase 2 van de sanering (monitoring).  Geconcludeerd wordt dat er voldoende tech-

nieken voorhanden zijn om, indien nodig, de verspreiding te beheersen of op te heffen. 

 

2014: 3 september 20142014: 3 september 20142014: 3 september 20142014: 3 september 2014 Brief van de RUD Utrecht aan de heer T.W.J. van Boordt  betreffende 

Beschikking ernst en spoed, Acacialaan 7 te Doorn UT031500040:  

Ter plaatse van bovengenoemde percelen is sprake van een geval van ernstige bodemver-

ontreiniging  als bedoeld in artikel 29 lid 1, van de Wet bodembescherming. 

Gelet op het huidige of het toekomstige gebruik van de bodem is er sprake van zodanige  

risico's  voor de mens en van verspreiding  van de verontreiniging dat er met spoed gesa-

neerd  moet  worden, zoals  bedoeld  in artikel 37 van de Wet  bodembescherming.  Vóór 1 

december  moet een definitief saneringsplan  zijn gediend voor de gefaseerde aanpak van 

het hele geval. Met de sanering  van zone A en B van deze verontreiniging  dient  zo spoedig 

mogelijk maar uiterlijk vóór 1 april 2015 te worden gestart. 

Aangezien ter plaatse van twee percelen sprake  is van actuele  humane risico's,  zijn op 

grond van artikel 55b 1ste lid van de Wet bodembescherming  (Wbb) ter plaatse van deze 

percelen tijdelijke beveiligingsmaatregelen (TBM's) noodzakelijk,  zolang de sanering  van de 

zone A niet in voldoende mate is afgerond. 

Ter plaatse van de Acacialaan 7 is sprake van twee verontreinigingskernen in het grondwater, 

één aan de achterzijde van de chemische wasserij en één aan de voorzijde ter plaatse van 

de rioolaansluiting.  

 

Hoewel sprake is van twee te onderscheiden kernen, is wel duidelijk dat beide kernen veroor-

zaakt zijn door de bedrijfsvoering van Stomerij van Boordt ter plaatse van de Acacialaan 7 te 

Doorn. Daarmee  is sprake van een technische,  organisatorische  en ruimtelijke samenhang  

en beschouwt het bevoegd gezag de beide verontreinigingskernen in zone A en de veront-

reiniging  in zone B, C en de pluimzone  als één geval  van bodemverontreiniging. 

Omdat de gemiddelde concentratie gemeten in grond en grondwater van de stoffen  PER,  

TRI en CIS in minimaal 25 m³ en gemeten in grondwater in minimaal 100 m³ hoger is dan de 

interventiewaarde voor deze stoffen is er sprake van een geval van ernstige bodemverontrei-

niging. 
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2014: 9 september 20142014: 9 september 20142014: 9 september 20142014: 9 september 2014 Plan van Aanpak (dossiernr 84) opgesteld door Bosatex (Bodemsane-

ring Textielreiniging) betreffende:  

• Tijdelijke beveiligingsmaatregelen (TBM) en monitoring 

• Doorn Van Boordt 

• Acacialaan 7/9 en omgeving Doorn 

• Locatie Acacialaan 5 

 

Uit binnenluchtmetingen tussen mei en juli 2014 is gebleken dat er in de panden Acacialaan 5 

en Van Bennekomweg 2 sprake is van een humaan risico. Daarnaast is gebleken dat in het 

drinkwater van Acacialaan 5 de concentratie PER in het drinkwater de norm overschrijdt en 

dat in het drinkwater van Acacialaan 11 verhogingen zijn aangetoond (beneden de norm).  

Op 3 september 2014 heeft de Provincie Utrecht de locatie in het kader van de Wet Bodem-

bescherming ambtshalve beschikt als een geval van ernstige, spoedeisende bodemveront-

reiniging (kenmerk 8108F06B). Een (concept) saneringsplan ligt reeds ter beoordeling bij de 

Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht. Volgens de beschikking dient de sanering zo spoedig 

mogelijk, maar uiterlijk voor 1 april 2015 te worden gestart.  

Voorliggend Plan van Aanpak is opgesteld in overeenstemming met art 37 uit de Wet Bo-

dembescherming en de Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013. Het beschrijft welke TBM 

zullen worden getroffen, hoe de werking ervan zal worden gecontroleerd (monitoring) en hoe 

de informatie wordt gecommuniceerd met de betrokkenen. 

Het PvA richt zich op TBM inzake de binnenlucht en het drinkwater. 

 

2014: 17 september 20142014: 17 september 20142014: 17 september 20142014: 17 september 2014 Brief van Milieutechniek Hopman en Peters Holding BV aan de Regi-

onale Uitvoeringsdienst Utrecht betreffende een plan van aanpak voor het vervangen van 

huisaansluitingen van de drinkwaterleidingen Acacialaan e.o. te Doorn. Vooruitlopend op de 

daadwerkelijke sanering van het geval van bodemverontreiniging heeft Vitens NV besloten 

de drinkwaterleidingen van een 18-tal huisaansluitingen te vervangen door een leiding van 

een niet-permeabele kwaliteit. Het betreft (voorlopig): Acacialaan 2,4,5,7,9 (2x),11, 13 en Van 

Bennekomweg 3, 3a en Plein 1923 nr 2,4,6,8,12, fontein en Amersfoortseweg 12 en 12a.  

 

2014: 6 oktober 20142014: 6 oktober 20142014: 6 oktober 20142014: 6 oktober 2014 Rapportage Omgevingsdienst Regio Utrecht samenvatting:  

Zie hierboven onder feitenrelaas. 

Als bedrijfsleiders wordt vermeld: 

• Mevrouw J.C. Duiveman (vermeld 10 januari 1994); 

• Dhr T. de Leeuwe (vermeld 21 december 1995 – einde 25 april 1998); 

• T.W.J. van Boordt (per 25 april 1998). 

  

Samenvatting onderzoeken luchtkwaliteit en kwaliteit drinkwater  

 

De volgende rapporten hebben betrekking op luchtmetingen en de kwaliteit van het drink-

water: 

• 24 april 2001 “Rapportage Inventarisatiebezoek Project Schonere Producten”, bij Vabonet 

BV (stomerij Van Boordt, Acacialaan 7 te Doorn) (rapportnr NAM043.N01), opgesteld door 

CCD (Cleaning Consultancy Delft BV) in opdracht van Netex; 

• 9 oktober 2003 “Rapportage Inventarisatie (Milieu)Keurmerk Stomerijen”, bij Vabonet BV 

(rapportnr NAM043.N02), opgesteld door CCD (Cleaning Consultancy Delft BV) in op-

dracht van Netex; 

• 16 mei 2011 Resultaten PER-immissie monitor, opgesteld door CCD (Cleaning Consultancy 

Delft BV); 

• 27 december 2012 Briefrapportage van Avensa aan Bioclear BV inzake luchtmetingen; 

• 8 augustus 2014 Certificaat van RPS Analyse BV inzake een luchtmeting in de woonkamer 

van Acacialaan 5 te Doorn (rapport-nr 1407-2996_01; 
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• 28 augustus 2014 Briefrapport, opgesteld door Bioclear b.v. aan Bodemcentrum inzake de 

resultaten drinkwater- en grondwaterbrononderzoek Acacialaan Doorn (kenmerk: 

20144735/9734); 

• 9 september 2014 Plan van Aanpak (dossiernr 84) opgesteld door Bosatex (Bodemsanering 

Textielreiniging); 

• 12 september 2014 Interne Rapportage  van Vitens NV inzake metingen van het drinkwater 

Acacialaan 5 te Doorn; 

• 17 september 2014 Certificaat van RPS Analyse BV inzake een luchtmetingen in de kruip-

ruimte van Acacialaan 13 te Doorn (rapport-nr 1409-0645_01). 

 

De inhoud van de rapporten wordt hieronder beschreven. 

 

Het onderzoek uit 2001 betreft een inventarisatie in het kader van Project Schonere Producten 

uitgevoerd in opdracht van Netex bij de stomerij aan de Acacialaan 7. Het volgende is ge-

constateerd: 

• Gebouw: de stomerij bevindt zich in een winkelstraat. Links van de stomerij is een door-

gang naar achter met daarnaast een woning. Rechts een non-food-winkel, die ten tijde 

van het bezoek als opslag dienst deed. 

• Het plafond van de stomerij is van stucwerk en de bovenwoning heeft een vloer van plan-

ken. Geconcludeerd wordt dat deze constructie zeker niet “gasdicht” zal zijn, waardoor 

de mogelijkheid bestaat dat er PER-damp via het plafond in de bovenwoning komt.  

Het advies om de gaatjes en kieren in het plafond dicht te maken met een hiervoor geschikt 

middel en de naden en kieren bij de voormalige trap naar de bovenwoning dicht te maken 

met een hiervoor geschikt middel, wordt door Van Boordt opgevolgd. 

  

 Reinigingsmachines: De in de stomerij geplaatste reinigingsmachine is een Böwe met 

bouwjaar 1991. De machine is ogenschijnlijk goed onderhouden en de STEK-controle is op 21 

februari 2000 uitgevoerd. De STEK-controle is meer dan een jaar geleden uitgevoerd. Tijdens 

het bezoek is een afspraak gemaakt voor deze controle op 7 mei 2001. 

Bij controle van de machine werden op enkele punten PER-damplekkages gevonden. 

Doordat één van de lekkages relatief groot was, werd het opsporen van mogelijke andere 

lekkages moeilijker en op sommige plaatsen onmogelijk. 

Het advies om de gevonden lekkages te verhelpen, wordt opgevolgd. 

 

 Ventilatie en afzuiging: Een geringe onderdruk in de stomerij is gunstig, want dan is de 

kans dat er lucht met PER naar de aangelegen panden gaat, minimaal. Om een geringe 

onderdruk te verkrijgen dient de luchtafvoer iets ruimer te zijn dan de luchttoevoer.  

Boven de reinigingsmachine is geen afzuiging aanwezig, terwijl de grootste bron van mogelij-

ke PER-emissie juist deze machine is.  

Het is aan te bevelen om boven de reinigingsmachine een kap te plaatsen en hierop een 

ventilator te plaatsen. 

Omdat in de winkel geen mechanische ventilatie aanwezig is, wordt tevens het toepassen 

van een mechanische ventilatie aanbevolen . 

De luchtafvoer van de reinigingsmachine tijdens laden/lossen vindt in de doorgang tussen de 

panden plaats. Aangezien dit niet verdund wordt met ventilatielucht, dient dit bovendaks 

plaats te vinden. De verbindingen in de afvoerleiding dienen te worden getapet, zodat een 

gasdichte situatie ontstaat. 

De ventilatoren van de ruimteventilatie voeren lucht af in de doorgang tussen de panden. 

Ook de lucht van de vacuümpomp  wordt hier afgevoerd. Er bevinden zich ramen van de 

boven- en naastgelegen woningen in de doorgang. Via deze ramen is het mogelijk dat er 

lucht met eventuele PER-dampen in de woningen komt. 

Boven de detacheertafel in de nis in de gang wordt met een kleine ventilator lucht afgezo-

gen en in de doorgang afgevoerd. Tijdens het bezoek werd hierdoor lucht met een hoge PER-
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dampconcentratie uit de machineruimte aangezogen, omdat de grote afzuigventilatoren op 

de lage stand draaiden.  

 

 PER-metingen: De metingen zijn tijdens het bezoek bij een normale productie uitge-

voerd. 

a. PER-meting omgeving cr-machine: concentratie tussen 8-45 ppm (parts per million) 

met naast de machine zelfs pieken boven 100 ppm. Er werd niet voldaan aan de eis 

van maximaal 35 pp. 

b. PER-meting boven pas geloste kleding: de gemeten gemiddelde concentratie van 

140 ppm voldeed niet aan de eis van maximaal 50 ppm. Het droogproces  dient te 

worden verbeterd. 

c. PER-meting bij kledingopmaak: de gemeten concentratie voldeed in de opmaak-

ruimte bij de reinigingsmachine niet aan de eis van maximaal 35 ppm. In de tweede 

opmaakruimte was de concentratie lager dan 1 ppm. 

d. PER-meting winkel/opslag schone kleding: de gemeten concentratie na laden/lossen 

liep op tot ca 20 ppm. 

e. PER-meting chemicaliën-/residu-opslag: er was geen meetbare concentratie aanwe-

zig bij de residu-opslag. 

f. PER-meting bij contactwater-behandelingsinstallatie: door diverse problemen geen 

meting bij de contactwater-behandelingsinstallatie kunnen uitvoeren. 

g. PER-meting onder plafond: onder het plafond van de winkel was de concentratie 7-

18 ppm. In de gang naar de keuken en in de keuken werd 5-10 ppm gemeten.  

Geadviseerd wordt: de lekkages aan de reinigingsmachine verhelpen, ventilatoren op 

hoge stand laten draaien, droogproces verbeteren, ventilatie optimaliseren. 

 

 Residu-behandeling en –opslag: Het residu is buiten het pand opgeslagen in een 

daarvoor bestemd vat op een lekbak in de open lucht onder een afdak. 

 Contactwater-behandeling en-afvoer: Het contactwater wordt behandeld mbv ac-

tief kool. Er wordt op het behandelde contactwater geen controle op de PER-concentratie 

uitgevoerd. 

 Opslag schone PER: de volle en lege PER-cans waren opgeslagen in een bak in de 

werkruimte. 

 

Samenvattend is geconstateerd: 

 Fout: 

• PER-concentratie omgeving cr-machine; 

• PER-concentratie boven pas geloste kleding; 

• PER-concentratie bij kledingopmaak bij reinigingsmachine; 

• Lekdetectie CR machine deurpakking; 

• Lekdetectie CR machine leidingen (aansluiting op zijkant van de trommel van pijp naar 

kleine ventilator), kleine ventilator. 

 Goed: 

• PER-concentratie bij kledingopmaak; 

• Lekdetectie CR machine glaspakking, speldenvangen, kijkglazen, filter, deur stofvan-

ger, koeler, verwarming, luik voor verwarming, aansluiting droger/waterafscheider, wa-

terafscheider droogeenheid, deur destillatieketel, pakking destillatiekoeler, leiding des-

tillatieketel, waterafscheider destillatie. 

 

Twee jaar later , in 2003  wordt in opdracht van Netex inventarisatie (Milieu)Keurmerk Stomerij-

en bij de stomerij uitgevoerd. Sinds het voorgaande bezoek uit 2001 hebben geen wijzigingen 

plaatsgevonden in de omgevingssituatie, het gebouw, de ventilatie, de reinigingsmachine en 

het reinigingsmiddel.  
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Het volgende wordt geconstateerd: 

 Conform: 

• Reinigingsmachine: voorzien van diepkoeling, STEK-controle uitgevoerd op 16 juni 

2003, boven lekbak; 

• Ventilatie en afzuiging: mechanische ventilatie aanwezig in opstellingsruimte reini-

gingsmachine, afvoeren conform eisen; 

• PER-meting boven pas geloste kleding 30 ppm (max 50 ppm); 

• PER-concentratie buitenmeting 115 ug/m³  meetplaats: Acacialaan 5 steeg links 

naast stomerij (max 250 ug/m³); 

• Contactwater: opvang, behandeling met actief kool, afvoer en PER-concentratie 

voldoet aan eis 1,4 mg/l , geschatte jaarlast 1,4 g (norm: < 10 g per jaar); 

• Opslag oplosmiddelen/residu: opslag oplosmiddelen conform eisen; geen residu 

open in bedrijf aanwezig (gesloten systeem), residuvat boven lekbak. 

 Niet conform: 

• Controle-frequenties reinigingsmachine (Polymark, gem 1 x per jaar); 

• Ontluchting naar buiten (via zijmuur, niet via ventilatie in steeg); 

• PER-meting: vastlegging eigen metingen (geen eigen metingen); 

• PER-concentratie binnenmeting 516 ug/m³ (maximaal 250 ug/m³) woning boven 

stomerij; 

• VOS-registratie (registratie niet volledig, niet nagestuurd); 

• Voldoet VOS-verbruik aan eis (niet bekend, niet te berekenen). 

 Niet van toepassing: 

• Reinigingsmachine op vloeistofdichte vloer volgens eis. 

 

De belangrijkste adviezen teneinde volledig aan het milieucertificaat te voldoen, zijn als volgt: 

• Zorgdragen voor registratie van de lekkagecontrole. Deze dient minimaal 2 x per jaar te 

worden uitgevoerd; 

• Periodiek (bv tijdens de servicebeurt) controle  van het PER-gehalte boven de geloste 

kleding meten en vastleggen; 

• De afvoer van de ontluchtingsleidingen en ruimteventilatie vindt plaats via de zijmuur in de 

steeg. Deze situatie voldoet feitelijk niet aan de AMvB, waardoor hiervoor toestemming 

van het bevoegd gezag noodzakelijk is. Bovendakse afvoer geniet de voorkeur. 

• Nagaan waar de oorzaak ligt van de te hoge concentratie in het aangrenzende gevoeli-

ge object en maatregelen nemen om de waarde te verlagen; 

• De actief kool installatie tbv het contactwater nazien, de waarde is hoger dan gebruikelijk 

met dergelijke installaties; 

• De VOS-registratie completeren en steeds binnen twee maanden na afloop van het jaar 

het PER-gebruik uitrekenen. 

 

Na de verbouwing in 2008 wordt in 2011 de PER-immissie in de bovenwoning van de stomerij 

opnieuw gemeten. Op de eerste etage in de slaapkamer/kleine huiskamer op 70 cm onder 

het plafond wordt nu 0.204 mg/m³ PER-immissie gemeten. De maximaal toegestane waarde is 

0.250 mg/m³. 

 

Vanaf 2012 vinden er tevens luchtmetingen in de directe omgeving van de stomerij plaats.  

In 2012 zijn in opdracht van Bioclear BV luchtmetingen op vluchtige gechloreerde koolwater-

stoffen en vinylchloride uitgevoerd op een drietal locaties in Doorn: 

• In de parkeerkelder van de ING-bank op de hoek van Plein 1923 met de Acacialaan; 

• In een muurkast op de begane grond van Acacialaan 5; 

• In het toilet op de begane grond van Acacialaan 5, aan de zijde van de (chemische) 

wasserij, waarvan het raam geopend was. 

 

Geconstateerd kan worden dat in alle luchtmonsters tetrachlooretheen boven de detectieli-

miet is aangetroffen. Er zijn géén overige vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen aangetrof-

fen. De gemeten gehalten tetrachlooretheen zijn als volgt: 
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• 165 ug/m³ toilet 

• 243 ug/m³ muurkast 

• 8,8 ug/m³ parkeerkelder. 

 

Twee jaar later, in 2014 worden in de woonkamer van Acacialaan 5 tijdens een luchtmeting 

de volgende overschrijdingen gemeten: 

• Trichlooretheen 12, 1 µg/m³ 

• Tetrachlooretheen 2630 µg/m³. 

 

Daarnaast vinden er ook luchtmetingen in de kruipruimte van Acacialaan 13 plaats. De vol-

gende overschrijding is in de periode  van 9 tot en met 16 september gemeten: 

• Tetrachlooretheen 37,3  en 134 µg/m³. 

 

Tevens vindt in dit jaar een drinkwater- en grondwaterbrononderzoek aan de Acacialaan 

plaats: 

• Ter plaatse van Acacialaan 17 is een bron, waarbij op 20 m diep het grondwater wordt 

opgepompt. Er is in dit grondwater geen verontreiniging met VOCl aangetoond. 

• Drinkwater Acacialaan 5 en 11: de drinkwaterleidingen zijn van zwart plastic en mogelijk 

permeabel voor VOCl.  Alleen het oorspronkelijke product tetrachlooretheen (PER) is in het 

drinkwater boven de detectielimiet aangetoond.  De concentraties in het drinkwater aan 

de Acacialaan 5 zijn veel hoger dan aan de Acacialaan 7. De reden is niet bekend.  

 

Als gevolg van deze resultaten wordt er door Bosatex (Bodemsanering Textielreiniging)  een 

Plan van Aanpak opgesteld voor Tijdelijke beveiligingsmaatregelen (TBM):  

Uit binnenluchtmetingen tussen mei en juli 2014 is gebleken dat er in de panden Acacialaan 5 

en Van Bennekomweg 2 sprake is van een humaan risico. Daarnaast is gebleken dat in het 

drinkwater van Acacialaan 5 de concentratie PER in het drinkwater de norm overschrijdt en 

dat in het drinkwater van Acacialaan 11 verhogingen zijn aangetoond (beneden de norm).  

Op 3 september 2014 heeft de Provincie Utrecht de locatie in het kader van de Wet Bodem-

bescherming ambtshalve beschikt als een geval van ernstige, spoedeisende bodemveront-

reiniging (kenmerk 8108F06B). Een (concept) saneringsplan ligt reeds ter beoordeling bij de 

Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht. Volgens de beschikking dient de sanering zo spoedig 

mogelijk, maar uiterlijk voor 1 april 2015 te worden gestart.  

Voorliggend Plan van Aanpak is opgesteld in overeenstemming met art 37 uit de Wet Bo-

dembescherming en de Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013. Het beschrijft welke TBM 

zullen worden getroffen, hoe de werking ervan zal worden gecontroleerd (monitoring) en hoe 

de informatie wordt gecommuniceerd met de betrokkenen. 

Het Plan van Aanpak richt zich enkel op TBM inzake de binnenlucht en het drinkwater. 

 

Door het waterleidingsbedrijf Vitens NV wordt vervolgens het drinkwater bij Acacialaan 5 ge-

meten. De volgende overschrijdingen worden gemeten: 

• Som Tetra- en Trichlooretheen 38 µg/l 

• Tetrachlooretheen 38 µg/l. 

 

Vooruitlopend op de daadwerkelijke sanering van het geval van bodemverontreiniging be-

sluit Vitens NV de drinkwaterleidingen van een 18-tal huisaansluitingen te vervangen door een 

leiding van een niet-permeabele kwaliteit. Het betreft (voorlopig): Acacialaan 2,4,5,7,9 

(2x),11, 13 en Van Bennekomweg 3, 3a en Plein 1923 nr 2,4,6,8,12, fontein en Amersfoortseweg 

12 en 12a. Tijdens het schrijven van dit rapport zijn de werkzaamheden nog lopend. 


