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Van college van burgemeester en wethouders 

Datum : 17 februari 2015 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder L.W. Vermeij 

Portefeuille(s) : Milieu 

Contactpersoon 

Tel.nr. 

E-mailadres 

V. Buskens 

8370 

buskens.v@woerden.nl 

Onderwerp: 

Bodemsanering Noord IJsselkade 19 

Kennisnemen van: 

Bodemsanering Noord IJsselkade 19 

Inleiding: 

Op en rond de voormalige chemische wasserij aan Noord IJsselkade19 is de bodem verontreinigd. 
Bodemonderzoek heeft aangetoond dat deze verontreiniging geen gevolgen heeft voor de menselijke 
gezondheid. Wel is vastgesteld dat het om een geval van ernstige verontreiniging gaat. Op dringend 
verzoek van omwonenden en van het college heeft de Provincie Utrecht de eigenaar daarom toch 
aangemaand om de verontreiniging te saneren. Die sanering gaat in maart 2015 starten. De kosten die 
samenhangen met de sanering komen niet ten laste van de gemeente. 

Kernboodschap: 

Om de sanering uit te voeren worden 'injecties' gedaan in de bodem. Daarbij worden bacteriën in de bodem 
gebracht die het natuurlijke afbraakproces van de verontreiniging versnellen. 
Het injectieproces kan voor de omwonenden enige geluidsoverlast geven. De werkzaamheden zullen 
plaatsvinden op werkdagen tussen 7:00 en 17:00 uur en 2 weken in beslag nemen. De injecties zijn 
gepland inpandig aan de Noord IJsselkade 19, voor dit pand, in de steeg achter de oneven nummers van 
Arminiusplein en in enkele tuinen aan Arminiusplein. Met de betrokken eigenaren worden hierover 
afspraken gemaakt. 



Bosatex heeft de verantwoordelijkheid voor de sanering van de eigenaar overgenomen. Bosatex is een 
stichting die gespecialiseerd is in onderzoek en sanering van bodemverontreiniging op bedrijfsterreinen bij 
textielverzorging. Voor vragen over de uitvoering van de bodemsanering kan men terecht bij het 
secretariaat van Bosatex via tel. 0344 - 650 436 of bosatex@bosatex.nl. 

Vervolg: 

Na het uitvoeren van de injecties zal het proces door een onafhankelijk bureau, Bioclear te Groningen, 
worden gemonitord gedurende drie jaar. Na die periode wordt bekeken of er eventueel nog andere 
maatregelen nodig zijn. Wanneer zich problemen voordoen, zullen wij u opnieuw informeren. 

Bijlagen: 

n.v.t. 

Namens het college van burgemeester en wethouders 

De secretaris burgemeester 
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