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De oonleg von de notuurli lke kap in deVolgetmeer Inzet: De vondst von de gifvaten in :f 'Bo zorgde voor één van Nederlonds grootste milieuschandalen

Vervu i lde Volgermeer profiteert van
beschermende veenlaag
r. '  L , lr L ,r , r Damwanden waÍen niet nodig
om de ergste gifgrond yan West EuÍopa afte sluiten
van de omgeving. Een natuurlijke veenlaag biedt de-
zelfde bescherming. Tauw, Witteveen+Bos en Delta-
res doen nu samen onderzoek naarde aanpak van
'natural capping'.

T H O M A S  V A N  D E  S A N  D T

Het was één van de ergste
milieuschandalen van de
jaren tachtig. in deVolger
mecr, een gebied van ruim
honderd hectare ten noor-
dcn van Amstcrdam, wer
dcn in maart t98o vaten
aangetroffen met rcstan-
ten pesticide. Meerdere
chcmische bedrijvcn uit
oc omgevlng, waarvan
Phil ips Dupharde belang
rijksfc was, bleken cr hun
chernisch afvai te hcbben
geclunrpt. De aanwczig-
heicl van dertigdLrizend
vaten met gift ige stoffen
nraakte de Volgerntccr tot
het nreest ven-uildc ge-
bied van Wcst Europa. Bo-
venclien leek het een kwes-
tic van ti jd voordat de
gift ige cocktail zich via

het grondwatcr naar de
omgeving zou versprei
den.
Dertig jaar later ziet de
zaak er cen stuk rooskleu
riger uit. Hocwcl de con
centraties veroDtreinigin-
gen onder de Volgernrccr
nog alti jd hoog zijn, is de
versprciding naar de onr
geving ninimaal. Opval,
lend gcnocg koInt dat Dict
door uitgebreidc civicle
construclles Inct dant
wanden om dc Volgermccr
hermetisch af te sluitcn,
zegt P:rul Stook van Advics
Combinatie Volgermccr
(ACV sarnenu,crkingtus
sen Tauw c n
Wittevecn+Bos, veranl
woordcli jk voor de sanc-
r ing  van he t  geb icd) .
'Toen wij in zoor in de Vol-
germecr begonnen, blcek

de kwaliteit van het op
pcrvlaktewater eigenli jk
prima. Daarnaast hebben
wc a5o peilbuizen rondoni
het gebicd geplaatst,
waarvan er maar een vel-
vuild bleek. Bli jkbaar lekte
dc venuil ing dus nict van-
zelfnaar de omgeving.'
Na onderzoek bleek dc
vecngrond in het gebied
hicrvoor verantwoorde-
li jk. Het vcen laat wel
grondwater door, maar
vormt een natuurli jk
schcrm voor verontrcini,
gingen. Hoc dat prccies in
zijn werk gaat is nog niet
duideli jk, uraar waar
schijnli jk gaat het orn een
conlbinatie van adsorptie,
vcrgeli jkbaar met actief
kool, en afbraak doo: bac
tc r iè r ) .

Folie
rl.ct deze infbrmatic in het
achterhoofcl bedacht ACV
ook een rncthodc onr een
natLruíl lkc kap bovenop
de vcrontrciDigiDg aatl te
brcngen; nret de F,ngelse

teÍn nqtural npping aan-
geduid. Deze bovenaf-
dichting bestaat in eerste
instantie uit een water-
dichte, kunststof foiie met
daarop ccn laag grond af
komstig van graafwerk-
zaamhcden in de regio.
Daar bovenop wordt veen-
mosvcgctatic gestimu-
leerd, om de geleideli jke
vormrng van cen veetrlaag
le realiseren. Die veenlaag
moet de functie van dc fo
lie overnenen, als daarvan
de ievensduur voorbij is.
'De folie is nu nog nodig
vanwege regclgevlng,
maar we wil len in de toe
komst helemaal zonder
waterdichte laag werken.
Alsjc dc waterstroom naar
de vcrvuilde grond ver
sper t ,  s top je  namei i j k  ook
de natLrurli jkc processcn
waarntce de ven uil ing
langzaan woldt afgebro'
ken', aldus Stook.
L)e aanlcg van dc natuur
Llke k:rp in de Volgerneer
is bijna afgerond en ACV
kijkt inrniddels of natural

'2J) to

capping ook bij andere
voormalige r,.uilstorts te
gebruiken is. 'Dat hoeft
niet eens in een veenge
bied te zijn. Wij kunnen
ook veen aanbrengen in
andere gebieden. Zo loopt
bijvoorbeeld een project
in de Kanaalpolder in Zee-
land, waar op zichzelf he-
lcnaal geen veen voor-
komt.'
ook Deltarcs heeft inmid
dels interesse getoond in
de natuurli jke sancrings-
methode. Het onderzoeks-
instituut is in mei mct de
twee buÍeaus achter ACV
een samenwerking aange-
gaan om de natuurli jkc
isolerende werking van
veen verdet te onclerzoe
ken. Doel is om de kennis
beschikbaar te stellen aan
de Nederlandse en buiten
landse nrarkt.
'Wc hebben bewust geen
pltcnt aangewaagd op de
natural cap methodc'. zegt
Stook. 'Dat zou de ontwik
kcling alleen maar afrem-
n c n . ' d
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