
Park niet, wel brug
Er is geen geld om het Noorderpark af te maken. 
Het stadsdeelbestuur wil alleen nog één brug 
over het Noordhollandsch Kanaal, om een rech-
te verbinding te krijgen van de Vogelbuurt naar 
het zwembad. Zie achterpagina. 
Het project Noorderpark is gestopt, de ambtelij-
ke “projectgroep Noorderpark” is opgeheven. 
Het budget van €16 miljoen uit 2005 voor de 
eerste helft van het park is met drie miljoen 
overschreden. De centrale stad neemt daarvan 
een deel voor zijn rekening, maar geeft daarom 
minder voor de brug. De klankbordgroep die vo-
rige week werd geïnformeerd, kreeg niet te ho-
ren hoeveel geld er is voor de brug. Wij denken 
dat er niet meer is dan €3,5 miljoen voor brug 
en aansluitingen. 

Het wordt dus een goedkope vaste brug. Het 
Noordhollandsch Kanaal is een scheepvaartrou-
te. Een vaste brug moet daarom tenminste 7,2m 
boven het water. Voor zo’n hoge brug zijn de 
aansluitingen duur: lange hellingen en een extra 
lange overspanning, want hij moet ook over de 
fietspaden langs het kanaal. 
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Storm op 26 oktober 2013 
Meer foto’s op de volgende bladzijden.

Klankbord weg?
Ambtenaren vonden dat ook de klankbord-
groep Noorderpark wel kon worden opgehe-
ven. De leden vinden dat zij met hun dossier-
kennis en ervaring nog steeds een nuttige in-
breng hebben. Kees Diepeveen zal er nog 
eens over nadenken. 
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Woestenij in de Kapiteinshemel
De storm van 26 oktober 2013 heeft vreselijk 
huisgehouden in de Kapiteinshemel (de 
Buiksloterdijk bij de draaibrug). Door stormvla-
gen over het NHkanaal braken zware takken 
van de grote bomen en klapten op de huizen. 
Een paar bomen gingen helemaal om. Er waren 
gelukkig geen gewonden.
Verschillende bewoners vertelden ons dat ze 
het stadsdeel herhaaldelijk gewaarschuwd heb-
ben voor de grote verwaarloosde bomen dicht 
bij de oude huizen. Maar voor onderhoud is de 
laatste jaren weinig geld. Het papierwerk voor 
dringende noodmaatregelen duurt een half jaar. 
En nu dit.  

Schoorsteen in de badkamer van de buren.

Muur ontzet, moest gestut worden. Gat in het dak. 

Twee daken kapot in één klap.         Fietspad geblokkeerd.



NHkanaal omleidingsroute
Deze zomer gaat de Zaan twee maanden 
dicht. Schepen tot 65m moeten dan over 
het NHkanaal, de enige omleidingsroute. 
Kleine pleziervaart kan over de Nauerna-
se vaart. Grote schepen moeten over Den 
Helder. 
De restauratie van de Willem I sluizen is 
dan net klaar. 

Maximaal drie 
nachten
De vaste zomergas-
ten langs de oever 
van het NHkanaal in 
het Florapark verlaten 
hun plek nu het 15 
oktober is geweest. 
De provincie heeft het 
gedoogbeleid veran-
derd: met ingang van 
volgend jaar mogen 
schepen maximaal 
drie nachten afmeren. 
Het stadsdeel wordt 
belast met de hand-
having. 

Olifanten-
paden 19 
Maandag in de 
vroege ochtend 
probeerde een 
canta het olifan-
tenpad dat de 
Dam tot dam-
wandelaars had-
den gemaakt (zie 
Nieuwsbrief 122). 
Hij kiepte om. De 
politie vond de 
canta verlaten en 
met de de deur 
open. De canta is 
opgetakeld en 
meegenomen. 

Zie voor de Legger van waterwegen 2013: 
http://www.hhnk.nl/actueel/bekendmakingen_0/@23
4550/pagina
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Waar komt de 
brug?
Die Klankbordgroep 
Noorderpark hoorde 
maandag dat er een rou-
te komt naar het nieuwe 
zwembad over de brug 
die in het VO 2005 stond. 
Dit is de kaart van VO 
2005. We hebben het 
NHkanaal blauw ge-
kleurd en de uitlaat van 
de ringvaart en de kilo-
meter-raaien van het ka-
naal toegevoegd. Het 
nieuwe zwembad heb-
ben we erop geplakt. 
Rood is de route naar het 
zwembad die het stads-
deelbestuur wil aanleg-
gen over de noordelijke 
brug van het VO. Als de 
brug hier komt, dan gaat 
hij dwars over de ring-
vaart. 
in 2008 en 2010 heeft 
parkontwerper Adriaan 
Geuze de bruggen ver-
legd i.v.m. eisen van het 
waterschap en kanaal-
beheer. Op 16 februari 
2010 heeft het stads-
deelbestuur de paarse 
route van Geuze als De-
finitief Ontwerp vastge-
legd, maar komt er nu op  
terug. Meike Ziegler 
heeft na overleg met 
Bewonersvereniging 
Buiksloot een alternatie-
ve route ontworpen. De 
route heeft grote voorde-
len voor Volewijkspark-
west en geen nadelen 
voor het circuit of de rou-
te naar het zwembad. 
Maandag bleek het 
stadsdeelbestuur het 
ontwerp-Ziegler niet 
meer te kennen. Diepe-
veen vroeg erom en 
kreeg het alsnog toege-
stuurd.

Bespreking Noorderpark door de deelraad verschoven naar 4 en 18 december 2013


