
Ziek door uentilatie
ooin nieuwbouwhuis
Veel gezondheidsklachten in Spoorwiik
DEN HAAG. Bêwoners uit de Spoorwijk slaan alarm,
Tientallen huurders kampen met ernstige gezond-
heidsklachten. Ze wijten dat aan het ventilatiesys-
teem in hun nieuwbouwwoning.

De geplaagde bewoners kampen
met klachten als hoofdpijn, be-
nauwdheid, allergieën en aandoe-
ningen aan de luchtwegen.

De eengezinswoningen, die in
2OO3 zijn opgeleverd door woning-
corporatie Vestia, zijn warm, be-
nauwd en vochtig, zo melden de
klagers. Op vloeren en muren
groeien schimmels. Luchten is
moeilijk, omdat de ramen op de be-
gane grond niet open kunnen.

Verhuurder Vestia heeft de wo-
ningen uitgerust met het Vent-O-
Systeem, een energiezuinig ventila-
tiesysteem. De installatie werkt met
elektronisch gestuurde roosters, die
precies de juiste hoeveelheid bui
tenlucht binnen moeten laten.

De huurders van 31 huizen heb-
ben zich verenigd in een overleg
met de naam'Even puffen, liever
nieti Ook is een handtekeningenac-
tie op touw gezet. ,,Iedereen heeft
getekend, alleen twee mensen zijn
nog op vakantie," aldus initiatief-
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zeven faar.
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neemster Christavan Dun (foto) uit
de Rudolf van Brammenstraat.Zelf
lijdt ze aan hoofdpijn en longont-
stekingen. Haar dochter verliet de
woning met kleinzoon (1), nadat bij
hem drie maanden na de geboorte
astma werd geconstateerd. ,,Hlj
heeft nu een puffer."

De bezorgde bewoners dreigen
met een rechtszaak en een weige-
ring om nog huur te betalen als Ves-
tia geen actie onderneemt. Van
Dun: ,,We klagen al zeven jaar. Ves-
tia heeft een keer onderzoek laten
doen in mijn woning en de installa-
tie schoongemaakt, maar dat heeft
niet tot verbetering geleid. Voor ons
is de maat vol."

De woningcorporatie zegt in een
reactie alle 31 woningen op korte
termijn €ran een inspectie te onder-
werpen. ,,De bewoners krijgen daar-
over voor half september een briet,"
aldus Aad Bouwhuis, directeur van
Vestia Den Haag Zuid-Oost.

Bouwhuis verwacht niet dat het
systeem eruit moet. ,,In theorie
werkt het perfect, maar het is mis-
schien te ingen'ikkeld. We zullen de
bewoners instrueren over de wer-
king."

Een paarjaar geleden lag het zo-
genaamde balansventilatiesysteem
onder vuur, nadat bleek dat honder-
den jongg mensen in de Amers-
fobrtse Vinex-wijk Vathorst ziek
werden door de energiebesparende
installatie. Volgens Vestia is het
Vent-O-Systeem daar niet mee te
vergelijken.,,De buitenlucht wordt
in dit geval niet voorverwarmd."
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Tegen een 47-jange Hagena
teren bij de Haagse rechtbi
jaar cel en tbs geëist, omdi
22 februari van dit jaar op
lijke wijze zou hebben gep
zijn wiendin t€ doden. Hij t
met benzine hebben overg
haar vervolgens in brand tr
Dat zou zijn gebeurd in hun
aan de Aagje Dekenlaan
Haagse Moerwijk. Het sla
liep brandwonden op, ma
leefde het incident en vertl
teren als getuige wat er pr(
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