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Vijfhoek begiftigd met 
interesse gemeente Amsterdam 

Amsterdam een gifbelt rijker, de Vogel
werkgroep Amsterdam een belangrijke 
bron voor zijn waarnemingenrubriek ar
mer! Dat zal het gevolg zijn als de pro
vincie Noord-Holland haar zin krijgt en 
een baggerdepot inricht op de Vijfhoek. 
Halverwege dit jaar werd het voornemen 
van Gedeputeerde Staten openbaar om . 
de Vijfhoek tot provinciaal baggerdepot 
te bestemmen. Indien dit voornemen 
wordt bewaarheid, zal het met de Vijf
hoek als waardevol vogelgebied waar
schijnlijk gedaan zijn. 

BeJangrijk voor vogels 

De belangrijke functie die de Vijfhoek 
voor vogels vervult wordt mogelijk ge
maakt door de grootte, de ligging en de 
geringe verstoring in het terrein. 
De grootte van het terrein (95 ha.), dat 
voornamelijk bestaat uit Riet en Wilgen
opslag, schept voor Amsterdam en omge
ving de unieke mogelijkheid tot vestiging 
van tal van moerasvogels. 
De soortenrijkdom van de Vijfhoek (er 
zijn in de tijd dat het VOD nauwgezet 
aantekening houdt 220 soorten waarge
nomen) wordt mede mogelijk gemaakt 
door de ligging pal ten zuidwesten van 
Flevoland. Vooral in de trektijd is die 
invloed merkbaar, terwijl tevens het 
broeden van bijvoorbeeld .Bruine Kieken
dief en Baardmannetje in verband met 
de nabijheid van de Flevopolders 
gebracht kan worden. 
Ook buiten de broedtijd kiezen duizenden 
vogels de Vijfhoek als verblijfplaats. Het 
meest opvallend zijn de tienduizenden 
Kuif- en Tafeleenden, die er in het win
terhalfjaar op jachtvrije dagen hun rust 
vinden. 

Bedreiging 
Het is niet de eerste keer dat de Vijfhoek 
in zijn voortbestaan wordt bedreigd. 
In 1980 is het terrein door de Provinciale 
Waterstaat gebruikt voor het storten 
van bagger, dat bij de verbreding van 
het Amsterdam-Rijnkanaal vrij kwam. 
Een onheil van geheel andere aard komt 
van de gemeente Diemen. Die zou er 

het liefst een recreatiegebied van maken. 
Ook Amsterdam heeft een schuin oog 
laten vallen op de Vijfhoek. De tonnen 
niet bepaald frisse bagger die jaarlijks 
uit de Amsterdamse grachten komen, 
moeten ook ergens blijven. Het storten 
ervan in e~n put in het Nieuwe Meer 
werd succesvol bestreden door · o.a. de 
vereniging "De oeverlanden blijven". Bij 
het zoeken naar alternatieven stuitten 
ambtenaren echter al snel op het status
en rechteloze "PEN-eiland". Het zijn 
wellicht de pogingen die Amsterdam 
vervolgens ondernomen heeft daar zijn 
slib te storten, die het provinciebestuur 
de ogen deed openen bij het zoeken naar 
een oplossing voor een ander (uiteraard 
giftig) probleem. De minister van Ver
keer en Waterstaat weigerde namelijk 
de vergunning van de Hoogovens te ver
lengen voor het storten van extreem ver
vuild havenslib in de Noordzee. De gede
puteerde De Boer wees vervolgens de 
Vijfhoek als toekomstige stortplaats 
daarvoor aan. 

Bestuurders 
Dat de Vijfhoek het de gemakzuchtige 
bestuurders zo eenvoudig maakt komt 
vooral doordat hij niet gemeentelijk is 
ingedeeld. Het daardoor ontbreken van 
bijvoorbeeld een bestemminsplan sluit 
het aanspannen van allerlei juridische 
procedures uit; een situatie waar veel 
bestuurders het water van in de mond 
moet lopen. Voor het milieu discutabele, 
zelfs onaanvaardbare zaken kunnen snel 
geregeld worden. 
De rol die Amsterdam speelt is even fris 
als haar bagger. Miljoenen worden gein
vesteerd in de sanering van de Volger
meerpolder en tegelijkertijd wordt een 
nog betrekkelijk ongeschonden terrein 
vergiftigd. Op de Vijfhoek krijgt het ge
meentebestuur niet te maken met fel 
verzet vanuit de bevolking. Die kans laat 
het niet liggen. 
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