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Zaandam - Rochdale heeft de werkzaamheden in het kader van de legionellabacterie in de 

IJdoornflat afgerond. Alle 196 woningen hebben nu een nieuwe watermeter en waterleiding. En 

al die waterleidingen zijn weer aangesloten op de nieuwe transportleidingen. Nu heeft de 

gevaarlijke legionellabacterie geen kans meer om zich te ontwikkelen! Rochdale bedankt de 

IJdoorn bewoners voor hun geduld, het vertrouwen en de fijne medewerking.  

 

Tweede keer 

Eind oktober werd in de IJdoornflat voor de tweede keer de gevaarlijke legionellabacterie aangetroffen 

die de veteranenziekte kan veroorzaken. Rochdale heeft nog diezelfde dag een crisisteam bijeen 

geroepen om de tijdelijke en rigoureuze maatregelen voor te bereiden. Ook zijn de GGD, de 

bewonerscommissie en alle bewoners van de IJdoornflat op diezelfde dag geïnformeerd.  

 

Tijdelijke en rigoureuze maatregelen 

Het welzijn van de bewoners stond voorop. Daarom zijn direct enkele tijdelijke maatregelen getroffen 

zoals het vervangen van de douchekoppen en het plaatsen van spoelinstallaties op de bovenste 

verdieping. Halverwege november zijn alle bewoners via een uitgebreide brief en informatieavonden 

geïnformeerd over de rigoureuze aanpak die Rochdale voor ogen had: het vervangen van de 

hoofdkranen in de boxgangen, het verleggen van de waterleiding in alle woningen en het realiseren 

van nieuwe transportleidingen door het hele gebouw.  

 

Medewerking  

Op 26 november zijn de werkzaamheden begonnen en nu, bijna twee maanden later, zijn ze 

afgerond. De operatie is zeer voorspoedig verlopen en de oorspronkelijke planning is gehaald. Dat is 

zeker ook te danken aan de fijne medewerking van de bewoners. Per woning duurden de 

werkzaamheden twee tot drie dagen. De meeste mensen waren zelf thuis en als dat niet kon, hadden 

ze een sleutelbeheerder geregeld.  

 

Kleine tegenvallers opgelost  

Ondanks de omvang van de operatie zijn er slechts enkele kleine tegenvallers geweest. Zo was er in 

de eerste week een lekkage in de boxgangen toen de waterleidingen op de eerste strang werden 

aangesloten. Ook bleken er onvoldoende nieuwe watermeters leverbaar, waardoor in 28 woningen 

tijdelijk de oude meter op de nieuwe waterleiding werd aangesloten. Inmiddels zijn ook deze ‘oude’ 

meters vervangen.  

 

Raad en daad 

Wijkbeheerder Thea Bunschoten vervulde een belangrijke rol in dit traject. Sinds eind oktober was zij 

dagelijks in de IJdoornflat aanwezig om de bewoners en de vakmannen met raad en daad bij te staan. 

Men kon bij haar terecht voor vragen en nieuwe filters voor de speciale douchekop die de 

legionellabacterie tegenhoudt. Ook hield ze bij welke bewoners een sleutelbeheerder hadden 

aangesteld en verzorgde ze de bewonerscommunicatie via de posters, de planning en het laatste 

nieuws op de informatieborden in de hal. Nu dit traject ten einde is, houdt de wijkbeheerder haar 

‘gewone’ IJdoorn spreekuur op de dinsdagen van 11 tot 12 uur.  

 

Evaluatie   

Rochdale gaat de legionella aanpak nog intern evalueren. Ook heeft ze alle bewoners gevraagd een 

evaluatieformulier in te vullen. De resultaten wil Rochdale gebruiken om haar legionella-aanpak verder 

te verbeteren én om te bespreken met de bewonerscommissie. 


