
Beschoeiing
Noord Holland is een watersport-provincie. De 
provincie wil recreatief gebruik van het Noord-
hollandsch Kanaal bevorderen. De Willem 1 
sluis is gerestaureerd en nu wordt de oever 
aangepakt.
In een bewonersbrief is bekend gemaakt, dat 
de beschoeiing zal worden vervangen langs het 

Florapark, bij het haventje van Buiksloot en 
verder naar het noorden. Het worden geen ho-
ge damwanden; ze blijven onderwater, er boven 
komen “grastegels”. Het talud blijft dus! 
Er komt vóór de zomervakantie een voorlich-
tingsbijeenkomst in de Krijtmolen. 
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De beschoeiingen die 
dit voorjaar zijn 
aangebracht, waren 
noodreparaties. Het 
hout wordt er weer 
uitgetrokken en op-
geslagen voor her-
gebruik. 

In het park zocht KPN deze week naar leidin-
gen die onder het kanaal doorgaan, i.v.m. de 
damwanden die langs het Noordhollandsch 
Kanaal geslagen zullen worden. 
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Plastic paviljoen
Op Architectenweb.nl staat een ontwerp voor 
een van de nieuwe paviljoens voor creatieve 
ondernemers die Bureau SLA en Overtreders W 
in het Florapark willen bouwen. 
Het is een “schottenkeet” bekleed met tegels 
van omgesmolten plastic afval. Met het gerecy-
cled plastic worden de materiaalkosten laag 
gehouden. De loonkosten worden laag gehou-
den door buurtparticipatie bij de bouw, maar 
niet “door de bouwers slecht te betalen, zoals 
bij de Noorderparkbar”. 
Vrijwilligers en donateurs wil SLA belonen als 
mede-eigenaar in een “minitrust”. Er wordt ge-

werkt aan “een gevoel van eigenaarschap” in 
de buurt. In de brochure Trust Noord van de 
Noorderparkkamer staat: “Trusts zijn wijkonder-
nemingen die eigendommen beheren of exploi-
teren”. Over de rechtsvorm van het mede-eige-
naarschap van de minitrust kunnen we geen 
informatie vinden. Trustfonds Noord staat niet 
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. 

Dit paviljoen is met twee andere paviljoens 
gepland op de grote weide in het Florapark.

Ziet u de auto? 
De Damesbende van Buiksloot 
heeft mevrouw Coby van Ber-
kum van het stadsdeelbestuur 
gevraagd om aandacht voor de 
kruising Wingerdweg-Varen-
weg. 
Als de fietsbrug klaar is zullen 
hier veel mensen oversteken 
(schoolkinderen, marktbezoe-
kers —en reizigers met de 
NZlijn). Er staat inmiddels een 
tweede container. Toegezegd is 
dat de containers verplaatst 
worden, maar ze staan er nog. 

Gevaarlijke oversteek



Open
Af en toe is de fietsbrug neer. Af en toe staan 
de hekken open. Veel mensen kijken verlan-
gend uit naar de opening van de nieuwe fiets- 
en voetbrug. 
Onder de fietsbrug staat een pilaar naast het 
fietspad met een gat van anderhalve meter diep 
eromheen. De damesbende is bezorgd, want 
het is een aantrekkelijk maar gevaarlijk speel-
toestel. Het lage hek is überhaupt gevaarlijk. De 
damesbende stelt voor het gat op te vullen, het 
betonnen hek te verwijderen en het talud te la-
ten doorlopen. 
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De jogger kon niet 
wachten op het openen 
van de fietsbrug. Hij 
zocht zijn eigen weg 
langs de Van Hasselt-
weg. 

�Vuilnisbak
Veelgeprezen vrijwilligers rapen geregeld vuil in de Vole-
wijksparken. De damesbende heeft de Roze Tanker gevraagd hun 
eigen omgeving schoon te houden. Zij kregen een onaardig ant-
woord: kunnen die vrijwilligers niet ook bij de Roze Tanker op-
ruimen? En wie foto’s maakt kan toch stenen rapen? Ondanks dit 
antwoord, ziet het er bij de Roze Tanker de laatste tijd beter uit. 
Vandaag is er een grote vuilnisbak gezet. Prima. Een voorbij-
gangster raapte een plastic zak op met een bakje van een snack-
bar erin. Jammer. Dat was te groot. 

In het W.H. Vliegenbos zijn alle vuilnisbakken weggehaald. De 
vrijwilligers die er wekelijks vuil ruimen willen er nu mee te stop-
pen. 

Blokken en hekken
Op de viaducten over de Nieuwe 
Leeuwarderweg zijn de blokken 
verzet en kuilen gegraven. Er 
moeten eindstukken voor de hek-
ken komen. Het wachten is op 
een test of het zand is vervuild. 
De lantaarn brandt niet       ��
sinds februari. De paaltjes zijn 
terug. Met de slordige afzetting is 
het driedubbel gevaarlijk , vooral 
in het donker.


