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Stortlocatie verandert in natuurpark
Vandaag is de eerste fase van Park Nauerna feestelijk geopend. De realisatie van het park op
de voormalige stortlocatie Nauerna is één van de afspraken die gemaakt zijn tussen bewoners
van het buurtschap Nauerna, Afvalzorg, gemeente Zaanstad, provincie Noord-Holland en het
Havenbedrijf Amsterdam na een mediationtraject over de toekomst van de Nauernasche
Polder. Vertegenwoordigers van de vijf partijen onthulden vandaag een ronde bank in het
midden van vijf bomen die de samenwerking van de partijen symboliseert. In drie fases wordt
de komende jaren een openbaar natuur- en recreatiegebied van 60 hectare aangelegd op de
voormalige stortlocatie.
Afvallocatie Nauerna is jarenlang een strijdveld geweest met vele juridische procedures en soms
hoogoplopende conflicten. In 2013 heeft een intensief en constructief mediationtraject
plaatsgevonden. Gemeente Zaanstad, Provincie Noord-Holland, Afvalzorg, Belangengroep Nauerna
en Havenbedrijf Amsterdam hebben toen een gezamenlijk toekomstbeeld geformuleerd voor de
Nauernasche Polder, waarin zo veel mogelijk recht is gedaan aan alle belangen. Hierin wordt
gestreefd naar een leefbaar en vitaal Nauerna waarin de stortactiviteiten tot 2022 worden afgebouwd
en de Nauernasche polder wordt ingericht voor natuur en recreatie. Om dit te bereiken is een
overeenkomst gesloten met 14 afspraken. Eén van deze afspraken is het in 3 fases aanleggen van
een park van 60 hectare op afvalverwerkingslocatie Nauerna. Vandaag is de eerste fase, 12 hectare
aan de oostzijde, opengesteld. De tweede fase vergroot het park in 2018 tot 33 hectare en uiteindelijk
wordt het park in 2022 voltooid. Daarnaast komt er een extra groene buffer rondom Nauerna met een
9 hectare groot recreatiegebied op HoogTij en natuurontwikkeling in de Nauernase Venen.
Inrichting park
Bij de inrichting van het park wordt uitgegaan van gelegenheid voor dagrecreatie die niet verstorend is
voor natuur en bewoners in het gebied. Park Nauerna wordt geen keurig aangeharkt park. Natuurlijke
processen krijgen de ruimte en dat levert een bijdrage aan de biodiversiteit van de omgeving. Het is
de bedoeling dat het park zoveel mogelijk op natuurlijke wijze wordt beheerd. Zo kan een deel
begraasd worden door koeien en schapen die weinig onderhoud nodig hebben.
De berg bestaat uit stortlagen, met hoogtelijnen die in de begroeiing worden benadrukt. Er komt een
aantal waterpartijen die als het ware de berg op klimmen. Landschap Noord-Holland is
verantwoordelijk voor het inrichtingsplan, in nauwe samenwerking met de bewoners, gemeente en
Afvalzorg. Boven komen berken, halverwege iepen en eiken en beneden wilgen en elzen. De berg
heeft nu een hoogte van zo’n achttien meter, maar hij wordt uiteindelijk bijna veertig meter. Dezelfde
hoogte als het Hoge Duin in Schoorl.
Veilig recreëren
Veiligheid voor het milieu en de omgeving staat centraal bij het natuur- en recreatiepark Nauerna.
Daarom kijken de Gemeente Zaanstad, Provincie Noord-Holland, Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied, Milieufederatie Noord-Holland en Belangengroep Nauerna kritisch mee met

Afvalzorg. Om elk risico uit te sluiten was één van de 14 afspraken een onafhankelijk onderzoek.
Bureau Lievense CSO voerde dat uit in opdracht van Belangengroep Nauerna. De conclusie van het
rapport 'Veilige recreatie: met of zonder folie betreffende stortplaats Nauerna' is dat ook zonder folie in
de bovenafdichting, veilige recreatie mogelijk is in het park op de stortlocatie Nauerna.
Voorwaarde is wel dat de afdeklaag goed onderhouden wordt. In het najaar van 2014 zijn
luchtmonsters genomen. Daaruit blijkt dat de gehaltes gevaarlijke gassen onder de gehaltes in de
'gewone' buitenlucht blijven. Voor de tweede en derde fase van Park Nauerna zal eenzelfde
onderzoek plaatsvinden op de daarbij behorende gebieden in respectievelijk 2018 en 2022.

