
Het nieuwe park verdrinkt
Het is een natte herfst, maar extreem is het 
niet. Toch staat het vernieuwde Volewijkspark-
oost vol water. 
In de klankbordgroep is vaak gewezen op hoe 
het vroeger was en is gememoreerd dat men in 
de buurt meent dat er een “wel” zit. Na archief 
onderzoek denken wij dit niet, maar er zit een 

kern van waarheid in, blijkt uit de geschiedenis 
van het water op de Volewijk. 

Volewijk vroeger
Het park ligt op de Volewijk, een oude buiten-
dijkse landtong in het IJ. De Volewijk werd met 
sloten die afwaterden op het IJ droog gehou-
den. Daar zijn genoeg afbeeldingen van. 
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Plassen bij het nieuwe klimbos. Twee bomen zijn dit voorjaar verdronken en gekapt. De bomen 
waarom de touwen van het klimbos zitten, zijn op stervens na dood. 

Tekening van de Volewijk uit de 
15e eeuw (Beeldbank Amsterdam)
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Afwateren op het NHkanaal
Later, toen er werd bedijkt en ingepolderd, liep 
het water weg naar het Noordhollandsch Ka-
naal. Dat bleef zo toen in 1913 het Vole-
wijkspark werd aangelegd. De waterpartijen 
werden alleen wat park-achtiger met vijvers en 
bruggetjes. De vijvers hadden tot 1960 een 
open verbinding met het Noordhollandsch Ka-
naal (ongeveer -1,50m NAP).
In 1960 werd het Volewijkspark gehalveerd. De 
vijvers werden gedempt en de bomen gekapt. 
Dwars door het park werden twee brede hoge 
wegen gelegd: de Van Hasseltweg en de Nieu-
we Leeuwarderweg. 

Nagetekende ets van Rembrand 
(Beeldbank Amsterdam)

Dempen van de vijvers bij de aanleg van de IJ-
tunnel in de jaren 60 (Beeldbank Amsterdam)

Vijver in het Volewijkspark in 1939 (Beeldbank Amsterdam)
Over de oude vijver staat in een brief van de Dienst Waterbeheersing uit 1990:



Wateroverlast onhoudbaar in 
1990
Na het dempen van de vijvers begon waterover-
last ontstaan, zowel in het park als in de Vogel-
buurt en op het Blauwe Zand. De overlast werd 
zo groot, dat het stadsdeel in 1991 met spoed 
een vijver groef, zonder de adviezen van de 
Dienst Waterbeheersing af te wachten. Zonder 
toestemming van Waterbeheersing kwam er 
een overstort op hun regenwaterriool. 

Water stroomt niet omhoog
De wateroverlast is in Noord niet vergeten en is 
mogelijk de reden dat de buurt over een “wel” 
spreekt. 
De Klankbordgroep Noorderpark, stelde in 2005 
direct de waterhuishouding aan de orde. Men 
vreesde dat de korte, hoog gelegen sloot langs 
de Leeuwarderweg, die Adriaan Geuze ontwor-
pen had, onvoldoende waterberging zou bie-
den. “Water stroomt niet omhoog, “ werd een 
gevleugelde uitspraak. 
De klankbordgroep was zo vasthoudend dat in 
2007 Jeroen de Jong van de Dienst Waterbe-

heersing werd gevraagd om met gezag van een 
expert de klankbordgroep gerust te stellen. Hij 
zei dat door de damwanden van de verlaagde 
weg het grondwater niet meer naar het Noord-
hollandsch kanaal stroomt, maar naar de sloot 
(peil NAP*). Door ondergrondse sleuven gevuld 
met grind zal het grondwaterpeil niet veel ver-
anderen. Een pers-leiding zal voor doorstro-
ming in de sloot zorgen. Met greppels van on-
geveer 60 cm diep wordt regenwater afgevoerd 
naar de sloot. Een vergelijkbaar greppel-sys-
teem is aangelegd in het Rembrandtpark, aldus 
De Jong in 2007. 
Achteraf blijkt De Jong samen met Dolf Kern al 
in 2004 een rapport te hebben uitgebracht over 
de waterbeheersing in Volewijkspark-oost. Zij 
raadden daarin open waterbeheersing aan met 
greppels en sloten: ook een sloot langs de Ade-
laarsweg en liefst ook een langs het ambtena-
renfietspad. Maar Geuze vond dat niet mooi, 
omdat de Adelaarsweg niet het karakter heeft 
van de oude zeedijk**. Hij wilde alleen een sloot 
voor de Leeuwarderweg. Geuze wilde ook geen 
open greppels en koos voor grindkoffers.

* Het Waterlands peil en het peil van het Noordhollandsch Kanaal is ongeveer anderhalve meter min NAP.
**De Adelaarsweg is wel degelijk een dijk, en zelfs een dijk met een primaire waterkerende functie. 

Volewijkspark in 1969 na de 
aanleg van de IJtunnel, zonder 
vijvers (Beeldbank Amsterdam) 



Duur en kwetsbaar
Volgens de Dienst Waterbeheersing waren 
grindkoffers onvoldoende. Met drainage buizen 
in de grindkoffers zou het net kunnen, maar dat 
was de vierde keus van de Dienst, want draina-
ge buizen moeten geregeld worden doorgespo-
ten. Een duur en kwetsbaar systeem. Toch is 
het aangelegd, maar van doorspuiten is niets 
gekomen tot januari van dit jaar. Het heeft toen 
veel moeite gekost en nu staat het park weer 
blank. 

Conclusie
Er is maar één conclusie mogelijk: de vijver 
en de greppels terug, met een overstort op 
de ringvaart. Nu, want anders verdrinkt het 
park en zal de wateroverlast zich uitbreiden 
tot de wijken naast het park, net als in 1990. 

De Dienst Waterbeheersing (tegenwoordig 
Waternet) adviseerde in 2004 sloten langs het 
Ambtenaren fietspad (foto boven) 
en langs de Adelaarsweg (foto onder). Twee 
plekken waar nu de bomen staan te verdrin-
ken.Vergaderingen 

nog vóór Sinterklaas
Er zijn twee vergaderingen over belangrijke 
aspecten van de buurt.
• Dinsdag 3 december 2013 van 4-8 uur is er 

in het ROC (op Elzenhagen achter het 
stadsdeelkantoor) een inloopvergadering 
van de NZlijn over de ontworpen geluids-
schermen.

• Woensdag 4 december 2013 vergadert de 
Commissie RO van de deelraad over het 
bestemmingsplan Noorderpark. 

De Damesbende 
van Buiksloot 
houdt voortdu-
rend de verlich-
ting op het 
Meeuwenei in de 
gaten, omdat hier 
auto’s uit de bocht 
raken en fietsers 
verblind worden 
en het pad niet 
zien. Nu brandt 
alles. 
Doe mee, bel 
5972626 en geeft 
het nummer van 
de lantaarnpaal 
door, als een lan-
taarn uit is. 


