
Toekomst Noorderpark
Op maandag 28 oktober 2013 zal stadsdeelbe-
stuurder Kees Diepeveen de Klankbordgroep 
Noorderpark informeren over de vereenvoudig-
de plannen voor het Noorderpark. De locatie is 
nog niet bekend en de uitnodigingen zijn nog 
niet de deur uit. Wilt u er bij zijn? Meldt u bij Ma-
rieke Wever m.wever@noord.amsterdam.nl
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Parkeerplekken
Begin augustus 2013 liet het stadsdeel weten 
dat onder dreiging met bestuursdwang gevor-
derd was dat de openbare parkeerplekken voor 
Buiksloterdijk 240 in de oude staat werden te-
rug gebracht. 
Vorige week liet het stadsdeel aan de Dames-
bende van Buiksloot en de Bewonersvereni-
ging Buiksloot weten, dat de maatregelen wa-
ren opgeschort omdat er onderhandelingen zijn 
met mevrouw Bosschert. Zij heeft een week 
gekregen om met nieuwe plannen te komen. 
Ondertussen is langs de dijk een heel bouw-
werk verrezen. 
De damesbende maakt zich zorgen om de 
openbare parkeerplaatsen, de verkeersveilig-
heid en de monumentale iep. Onduidelijk is of 
het stadsdeel vergunning heeft gegeven voor 
wat er inmiddels gemaakt. 

Volewijkspark-oost 24 uur na de regen 
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Boedda mysterie onthuld
In de vorige Nieuwsbrief stond een foto van een 
mysterieus reclamedoek met Boedda’s bij het 
Meeuwenei. Het blijkt dat fotograaf Allard Bote-
renbrood in het kader van de kunstmanifestatie: 
Expeditie Noord II (7-22 september 2013) aan 
het staketsel dat al lang leeg stond, een foto 
heeft gehangen van zijn project “windowspot-
ting”. Als “guerrilla-aktie” liet hij het na 22 sep-
tember hangen.
Ongezien gevaar
De damesbende heeft veel mensen gevraagd, 
maar slechts een enkeling heeft het lege sta-
ketsel of het doek gezien. De dames denken 
dat mensen op het Meeuwenei al hun aandacht 
bij het verkeer hebben en concluderen dat het 
staketsel voor elk gebruik ongeschikt is. Wat er 
wordt opgehangen wordt vaak niet opgemerkt, 
maar als het wel gezien wordt, is het gevaarlijk 
doordat het de aandacht afleidt van het inge-
wikkelde verkeersplein. 
De Dienst Handhaving heeft eerst het doek en 
toen ook het staketsel weg gehaald. Er was 
geen vergunning. Het doek is weer naar de fo-
tograaf.

Om het staketsel te slopen is door de verwilderde 
braamstruiken een olifantenpad gemaakt.



De ‘wegenwacht’ voor scootmobielen repareert een scootmobiel die op het hellende fietspad langs de 
Nieuwe Purmerweg door een andere scootmobiel was aangereden. “Ik kon de rem niet vinden!”. Er 
waren geen gewonden. 

De achterkant van de Gele Pomp is grijs geschilderd. Zeer tot opluchting 
van de bewoners van de bejaardenflat die er tegenaan kijken. 



  

Toekomstvisie Noord 2030
“Langs het Noordhollandsch Kanaal loopt een 
groenzone met een rechtstreeks fietspad naar 
landelijk Noord. In deze strook ligt het Noorder-
park, het belangrijkste park in Noord met horeca-
voorzieningen, een zwembad, voetbal- en volley-
balveldjes, fitnesstoestellen en ruimtes voor (ge-
luidsarme) evenementen. 
Het park wordt druk bezocht, niet alleen door 
Noorderlingen maar ook door bezoekers uit ande-
re delen van Amsterdam. Zij komen er snel met 
de metro, die een station heeft bij het park. Op 
loopafstand van dit station Noorderpark ligt ook 
het nieuwe Mospleinwinkelcentrum. Bovenop het 
station kan (nog) een hoog gebouw komen met 
een bijzondere functie, zoals een hoge school of 
een universiteit”. Citaat uit de nieuwe toekomstvi-
sie van het stadsdeelbestuur (p. 22). Zie: 
http://www.toekomstvisie2030.nl

Lutgenpad
Het pad tussen de huizen bij Buiksloterdijk 160 
heeft geen officiële naam, omdat het dood loopt. 
De damesbende, die op zoek is naar namen van 
de paden, kent het als Lutgenpad. Lutgen heeft de 
huizen aan het pad laten bouwen. Wie was hij? 

Olifantenpaden 18
Olifantenpaden ontstaan waar mensen graag verbindingen willen hebben. In Volewijkspark-west 
zijn het vooral kinderen die paden willen vanaf het Lindenlaantje naar beneden. Er is een olifan-
tenpad bij elk viaduct. Met voeten en banden maken ze duidelijk wat hun wensen zijn. 
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