
Bedreiging of overdrijving? 
 
Een paar honderd ongerusten uit de omgeving Hoenderloseweg hadden zich op 7 februari 
naar de Cantharel begeven om uit de mond van deskundigen te horen hoe het nou zit met 
de grondwaterverontreiniging in de omgeving Hoenderloseweg/Brouwersmolenweg. 
 
De feiten 
Van 1974 tot 1981 heeft er op het terrein van de familie Preller (overleden in 1996) aan de 
Hoenderloseweg 145a een chemische wasserij van Meijer gestaan. Deze heeft  
perchlooretheen en tetrachlooretheen (PER), gezondheid aantastende stoffen, op de bodem 
geloosd. Sinds 1999 wordt door Hunneman Milieuadvies in opdracht van de Gemeente 
Apeldoorn nagegaan hoe ver deze vervuiling zich heeft verspreid, of ze tot de categorie 
ernstige verontreiniging behoort en of in verband hiermee snelle sanering nodig is. 
 
Verspreiding en risico’s 
De stoffen hebben zich in het grondwater vanaf het gebied noordelijk van de Hamermolen in 
noordelijke richting  verspreid, ongeveer parallel aan de Brouwersmolenweg tot aan de 
Ugchelsegrensweg. De breedte van de uitwaaiering is maximaal ongeveer 250 meter. 
Gelukkig zit  de vervuiling relatief diep, van 6 meter dichtbij de bron tot 30 m op het diepste 
punt. Daarnaast is PER heel vluchtig en wordt de stof ook door bacteriën afgebroken. 
Gevaarlijk daarentegen is het ontstaan van vinylchloride. Risico’s zijn er waar deze vluchtige 
stoffen zich als damp in de kruipruimtes zouden bevinden, waar grondwater voor de tuin 
wordt opgepompt en waar kunststof waterleidingen kunnen worden aangetast. 
 
Aanpak 
Het schema van aanpak is als volgt: februari – april 2007: aanvullend onderzoek als 
hierboven vermeld (ook door Vitens) ; mei-juni: start saneringsonderzoek en in juli melding 
van de resultaten aan de Gemeente/provincie. Bewoners worden d.m.v. De Bron en de 
website van de DR op de hoogte gehouden.  
 
Uitleg 
De uitleg van de heren Nap (gemeente) en Hunneman (milieuadvies) met behulp van visuele 
middelen was helder. Een moeilijker taak had mevrouw Van Douveren, GGD arts. Zij moest 
enerzijds de risico’s van PER e.d. eerlijk benoemen (waarbij de meest gruwelijke ziekten in 
het vooruitzicht werden gesteld) en anderzijds veel slagen om de arm houden, omdat de 
graad van vervuiling en de 100% relatie vervuiling-ziekte (nog) niet is aangetoond. Voor 
sommige toehoorders was dit een onaanvaardbare spagaat. Zij raadde in elk geval aan het 
grondwater voorlopig niet te gebruiken (ook v.v. Albatros niet) Verontwaardigd waren 
sommigen dat de vervuiling zolang verzwegen is gebleven, zelfs voor degenen die nog na 
2000 hebben gebouwd. 
 
Vragen 
Wie nog vragen heeft kan een mail sturen aan m.bergman@apeldoorn.nl (graag vóór 12 
februari)  
 
( Deze tekst is overgenomen uit de Bron nr 3 – 14 febr 2007) 


