
 
Nauerna, 20 maart 2015 

--- PERSBERICHT --- 

 

PARK NAUERNA KAN VEILIG WORDEN OPENGESTELD 
 
Recreëren op Park Nauerna is veilig. Dat staat in het vandaag gepubliceerde rapport ‘Veilige recreatie: 
met of zonder folie betreffende stortplaats Nauerna’.  Het gaat om de eerste fase van het park. Voor het 
onderzoek zijn in het najaar 2014 metingen gedaan op het toekomstige recreatieterrein. Het rapport is 
uitgebracht door onderzoeksbureau Lievense CSO in opdracht van Belangengroep Nauerna. 
 
De stortlocatie Nauerna in Assendelft blijft langer open dan oorspronkelijk gepland. Daarvoor 
ondertekenden Belangengroep Nauerna, gemeente Zaanstad, provincie Noord-Holland, het Havenbedrijf 
Amsterdam en Afvalzorg in juni 2013 een overeenkomst.  
De overeenkomst bestaat uit 14 afspraken over de toekomst van de Nauernasche Polder. Eén van de 
afspraken is de realisatie van een natuur- en recreatiegebied van 60 hectare, het Park Nauerna, op de 
stortlocatie. 
 
Onder de omwonenden van Nauerna bestond ongerustheid over de vraag of het wel verantwoord is te 
vertoeven op een recreatiegebied bovenop een stort met gevaarlijk afval. Afvalzorg heeft er  immers voor 
gekozen deze niet te voorzien van een afsluitende folie, zoals oorspronkelijk de bedoeling was en sinds 
recente wijzigingen in de wetgeving niet meer verplicht zal worden gesteld. De afdekking bestaat nu uit een 
laag grond van minimaal 1 meter dik.  
Daarom is ook in de overeenkomst afgesproken om de veiligheid van het recreëren te onderzoeken. 
 
Een door Belangengroep Nauerna geselecteerd onafhankelijk bureau, Lievense CSO uit Maastricht, heeft 
van BGN, de opdracht gekregen de vraag te beantwoorden of het recreëren op de afgedekte stortplaats 
veilig is. Aan de keuze van het onderzoeksbureau en de formulering van de onderzoeksvraag is uitvoerig 
overleg tussen de provincie Noord-Holland (later de omgevingsdienst), de gemeente Zaanstad, de 
milieufederatie, Grontmij, Afvalzorg, BGN en de door BGN aangetrokken bodemdeskundige Th. Edelman 
voorafgegaan.  
 
In het najaar van 2014 zijn op het recreatieterrein metingen gedaan vlak boven de bodem en op 1,50 meter 
hoogte. Vervolgens heeft er een beoordeling plaatsgevonden van de consequenties van de gegevens die de 
monitoring heeft opgeleverd in het licht van een opgesteld toetsingskader.  
De conclusie is, dat recreëren in het gebied van de eerste fase van Park Nauerna geen risico voor de 
gezondheid oplevert, uitgaande van goed beheer, dat ervoor moet zorgen, dat de afdeklaag intact blijft om 
problemen te voorkomen. De resultaten gelden voor dit specifieke gebied dat een bepaalde soort afval 
onder zich herbergt dat al een periode heeft kunnen uitlogen en dampen.  
Voor de tweede en derde fase van Park Nauerna zal eenzelfde onderzoek plaatsvinden op de daarbij 
behorende gebieden in respectievelijk 2018 en 2022.  
Hans Lalk, voorzitter Belangengroep Nauerna: “Dit is een belangrijke stap voor de inwoners van Nauerna. 
We zijn verheugd te constateren dat na dit onderzoek de eerste fase van Park Nauerna veilig kan worden 
opengesteld.” 
 
Momenteel vinden de voorbereidende werkzaamheden plaats met de aanleg van paden, hekwerk en is de 
vergunningsprocedure in gang gezet. De officiële opening van Park Nauerna zal plaatsvinden op zaterdag 27 
juni 2015. 
 
--- einde persbericht --- 
 
 
Het rapport ‘‘Veilige recreatie: met of zonder folie betreffende stortplaats Nauerna’’ is te vinden op 
http://www.nauerna.nl/rapport.pdf  

http://www.nauerna.nl/rapport.pdf

