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Gif, verroer je niet!
In het uiterste noorden van Amsterdam, net tegen de grens met Broek in 
Waterland legt de gemeente een uniek natuurgebied aan. Een natuurgebied uit 
nood geboren; het wordt namelijk aangelegd boven op een gifbelt.  
Tussen Zunderdorp en Broek in Waterland slingert door het vlakke polderlandschap 
het kleine dijkje Broekergouw. De wolkenluchten zijn er weids en de velden staan vol 
met mals groen gras. Dit landelijk Amsterdam vormt het idyllisch decor voor menig 
fietstochtje. Maar weinigen zullen zich ervan bewust zijn dat honderd meter ten 
oosten van de Broekergouw de grootste en meest vervuilde stortplaats van 
Nederland ligt: de Volgermeerpolder, een gebied ruwweg zo groot als de 
Amsterdamse binnenstad.  
 
In de Volgermeerpolder werd vroeger laagveen gewonnen. Veen ontstaat door 
eeuwenlange opeenstapeling van laagjes veenmos. Dat werd afgestoken door 
turfstekers, te drogen gelegd en vervolgens gebruikt als brandstof. De 
Volgermeerpolder bleef gehavend achter. Hij zat vol met open gaten. Bewoners van 
de omliggende dorpen wisten daar wel raad mee en gooiden er decennialang hun 
huisvuil in. Dat kon de natuur wel aan. Maar het imago van dumpplaats van afval 
reikte verder dan Waterland. Vanaf de jaren ’60 togen dagelijks vrachtwagens van 
bedrijven als Philips Duphar naar het gebied om zich daar te ontdoen van hun 
bedrijfsafval.  
Tim Bakker werkt bij projectbureau Bodem van de gemeente en is belast met de 
communicatie over de Volgermeerpolder. Hij vertelt: ,,Het gaat om duizenden vaten 
met gif. Verspreid over het terrein ligt hier een vieze cocktail van onder andere 
chloorbenzenen, dioxine en Agent Orange, het ontbladeringsmiddel dat door Amerika 
in de Vietnamoorlog gebruikt werd.”  
Begin jaren ’80 kwam de zwendel uit. Een werknemer nam een brok gif mee naar 
huis en liet dat testen. De klokkenluider werd prompt ontslagen, maar bracht wel de 
geruchtenmachine op gang. Al snel werd een hek om de Volgermeerpolder gezet en 
de gemeente en de staat klaagden Philips Duphar aan. De overheid haalde echter 
bakzeil en Philips Duphar ging vrijuit. Bakker: ,,De rechter oordeelde dat het bedrijf 
niet kon weten dat hun afval zo schadelijk was.”  
Uiteindelijk werd een plan ontwikkeld. De vuilstort wordt bedekt met een dikke laag 
grond en enkele millimeters dik folie. Daarbovenop komt weer een laag zand. 
Volgens Bakker is er uiteindelijk zo’n twee miljoen kuub zand nodig. Dagelijks legen 
honderden vrachtwagens laadbakken schoon zand in de Volgermeerpolder. Een 
gedeelte van dit zand wordt gekocht bij de Grondbank van Amsterdam. Meer dan 
een miljoen kuub komt echter rechtstreeks uit de bouwputten van de Noord-Zuidlijn. 
Dit zand moet redelijk schoon zijn. Bakker: ,,De grond die onder de folie word gestord 
is categorie 1. Dat is behoorlijk schone grond. Eigenlijk is dat zonde, want onder het 
folie had best wat vervuildere grond kunnen liggen. Maar zo is dat destijds nu 
eenmaal afgesproken.”  
Amsterdam had ooit nog een gifbelt. Die bevond zich aan de Diemer Zeedijk. Boven 
op die gifbelt ligt nu het Diemerpark, een karakteristiek toevluchtsoord voor de 
gestresste stadsmens, maar ook voor menig zeldzame diersoort. Vroeger 
verschenen vanaf deze plek regelmatig grote rookpluimen die afkomstig waren van 
de vele brandende vaten chemisch afval die daar door bedrijven uit heel Europa 
werden neergegooid.  
In de tijd van de sanering van dit gebied plaatsvond werd er anders gedacht over gif; 
dat moest volledig van de buitenwereld afgesloten worden. Het hele gebied van het 
huidige Diemerpark werd omgeven door 60 centimeter dikke wanden van betoniet, 
een kleiachtige grondsoort die waterdicht is, die tot 20 meter diep in de grond staken. 
De bodem van de gifbelt ligt op een dikke kleilaag die ook niet doorliet. Bovenop de 
belt werd ook een dikke afdekkende laag aangebracht. Zo zit het gif in een dichte 
doos en kan er nooit meer uit.  
Tegenwoordig denkt men anders. De nadruk ligt nu meer op controleren en 
monitoren dan op afschermen. Bakker: ,,Het gif in de Volgermeerpolder verspreidt 
zich niet. Er is een soort evenwichtssituatie ontstaan. Daarom hoeven we de polder 
ook niet helemaal in te pakken. Rondom de Volgermeerpolder zijn 50 meetpunten in 
de grond gestoken. Als er ergens gif weglekt naar de omringende polders, merken 
we dat meteen en kunnen we actie ondernemen. Deze methode is veel simpeler en 
goedkoper en net zo goed. De grond in de Amsterdamse binnenstad is voor een 
groot deel ook hartstikke vervuild. Als dat gewoon onaangeroerd blijft liggen, dan is 
er niks aan de hand. Je gaat natuurlijk ook de binnenstad niet helemaal inpakken of 
uitgraven.”  
Het nieuwe natuurgebied wordt in de toekomst nat gehouden door regenwater. Door 
de laag folie staat de Volgermeerpolder dan namelijk niet meer in contact met het 
grondwater. Zo ontstaat een gesloten watersysteem. De waterhuishouding moet in 
dat geval worden gereguleerd en daar is een waterbuffer voor nodig. In tijden van 
droogte moet er namelijk water de Volgermeerpolder in gepompt worden om de 
waterminnende planten in leven te houden. Wanneer het echter lang hard regent, 
moet het water afgevoerd kunnen worden. Deze waterbuffer hebben de ingenieurs 
gevonden in de naastgelegen Burkmeerpolder. Dit betekent dat daar een kunstmatig 
meer aangelegd gaat worden, waarbij de waterspiegel twee meter kan stijgen of 
dalen.  
Tot voor kort stond de Volgermeerpolder vol met bomen en dat trok diersen zoals 
vossen, buizerds en kiekendieven. De bomen werden gekapt en de vossen 
doodgeschoten omdat die te veel weidevogels zouden eten. De bomen komen niet 
meer terug. Hun wortels zouden het folie namelijk kunnen doorboren. Vossen zullen 
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zich, hoopt de provincie, ook niet meer vertonen. Wat er wel komt is een 
schapenkudde, die de vlakte kaal houdt, maar ook kleine meertjes en fiets- en 
wandelpaden.  
Volgens Bakker past het natuurgebied straks uitstekend in de ecologische 
hoofdstructuur, de Natte As genaamd, waardoor dieren zich makkelijk door de regio 
kunnen verplaatsen. Alles wat in 2011 nog herinnert aan het gif dat er onder ligt is de 
verheffing boven het landschap. De Volgermeerpolder wordt een bult.  
 
 
Tijdo van der Zee  
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