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Veilig recreëren in Park Nauerna fase1

Geachte heer, mevrouw,

Uit onderzoek is gebleken dat er twijfels zijn over het veilig kunnen recreëren in het reeds
opengestelde park Nauerna. Afvalzorg heeft op ons verzoek het park direct gesloten. Met deze brief
willen wij u informeren over de achtergronden van dit verzoek.
Onderzoek naar veilig recreëren
De Raad van State heeft in zijn uitspraak de gemeente opdracht gegeven om het bestemmingsplan
Omgeving Nauerna te repareren. Onderdeel van de opdracht is dat de gemeente verder onderzoek
naar veilig recreëren op het park moet doen. Op basis van onderzoek zijn er gerede twijfels over het
veilig kunnen recreëren in het reeds opengestelde deel. Wij hebben daarom de GGD om advies
gevraagd. Op 7 maart hebben wij van de GGD een indicatie gekregen over de risico’s van recreëren
op park Nauerna (fase 1). Het voorlopig advies luidt: “de stortlocatie niet meer als recreatieterrein te
gebruiken en pas open te stellen nadat de risico’s op contact met percolaatwater tot nihil zijn
teruggebracht”.

Percolaatwater is regenwater dat de toplaag ingaat en nadat het in aanraking is geweest met het
onderliggende afval op een andere plaats weer uittreedt. Dit percolaatwater kan onschuldig zijn, maar
kan ook een risico voor de gezondheid van bezoekers van het park zijn.
Sinds gisteren is bij de gemeente bekend dat er ook daadwerkelijk percolaatwater is aangetroffen. In
februari is door een bezoeker uittredend vocht geconstateerd en gemeld. Uit het onderzoeksrapport
van Afvalzorg blijkt dat het hier inderdaad om percolaatwater gaat.
Voorzorgsmaatregelen
Op dit moment kunnen we niet zeggen dat de risico’s op contact met percolaatwater nihil zijn, zoals de
GGD adviseert. Wij maken ons daarover zorgen. Uit zowel het advies van de GGD als ander

onderzoek blijkt dat er nog vraagpunten zijn en er nader onderzoek verricht moet worden. Wij gaan
hiermee aan de slag. In de komende tijd zijn wij in gesprek met Afvalzorg en de Provincie om te kijken
of en wanneer het park weer open kan.
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Vragen?
Wij begrijpen dat u wellicht vragen heeft. Op www.zaanstad.nl vindt u onder het trefwoord ‘nauerna’
de meest actuele informatie. Ook willen wij u uitnodigen voor een informatieavond voor direct
omwonenden.
Deze vindt plaats op woensdag 13 maart in Jachthaven Nauerna vanaf 19.30 uur. Op deze avond
zijn de gemeente Zaanstad en GGD Zaanstad aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Wij hebben
ook Afvalzorg, de Provincie, en de omgevingsdienst gevraagd aanwezig te zijn.
We begrijpen dat een vrijdag niet een handig moment is om een boodschap als deze te brengen. We
doen dat toch, omdat we er geen dag mee willen wachten. Op dit moment kunnen we ook nog niet
alle vragen beantwoorden. Het is nog onduidelijk om welke risico’s het precies gaat. Voor nu is het
belangrijkste dat we u verzoeken om het park niet meer te betreden.
Mocht u toch een vraag willen stellen dan kan dat alvast via nauerna@zaanstad.nl.
Met vriendelijke groet,

Lenie Rademaker, Wijkmanager Nauerna

