
Wilde bijen 
Er zijn honderden soorten wilde bijen, maar 
vóór 1990 kwamen ze in stedelijke gebieden 
weinig voor: te weinig bloemen, teveel gif. 
Sindsdien is het groenbeheer veranderd. In 
2000 deed Arie Koster een onderzoek naar bij-
en in de stad. Hij vond veel honingbijen, maar 

ook veertig verschillende wilde bijen. Die leven 
in zanderige ruigten, in holle stengels en gaten 
in hout. 
Dit jaar wordt het onderzoek herhaald om te kij-
ken of het veranderde maaibeheer en het zaai-
en van wilde bloemen effect heeft gehad. 
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Kapvergunning
Het stadsdeel heeft bij zichzelf een kapvergun-
ning aangevraagd om tijdig bomen te kunnen 
kappen in het Volewijkspark voor de aanleg van 
een hoge vaste fietsbrug over het NHkanaal. 

De aanvraag wordt binnenkort gepubliceerd. 
Eind augustus komt er een bijeenkomst van de 
Klankbordgroep Noorderpark over de vorderin-
gen met de brug en over de inrichting van de 
buitenruimte van het Noorderparkbad. 

Voorop lopen
In het vorige nummer lieten we zien dat op de 
fietspaden naar het park paaltjes staan die ge-
vaarlijk zijn voor fietsers, zonder dat ze auto’s 
tegenhouden. Er rijden steeds meer auto’s in 
het park. Zie de foto’s. De damesbende heeft 
B&W gevraagd de paaltjes (die voor het strooi-
en in de winter zijn verwijderd) terug te plaat-
sen, omdat Noord weigerde. Het is opnieuw 
geweigerd. 

En waarom? Er is op 24-6-2013 besloten tot 
stadsbrede aanpak van paaltjes. “Stadsdeel 
Noord is vooruitlopend op de stadsbrede aan-
pak paaltjes al begonnen met een aanpak van 
paaltjes.” 
Mooi beleid op papier, maar het gevolg is, dat 
fietsers nog steeds geconfronteerd met gevaar-
lijke paaltjes en auto’s op het fietspad. 

In het holst van de nacht haalt een auto open-
haardhout uit het park, via het fietspad.

Fietsers ontwijken ternauwernood een auto 
die keert op het fietspad. 

Boom die eerder een stip (=kappen) 
kreeg. Mag hij blijven staan? 



Verlaagde weg
Het evenement bij de opening van het skate-
baantje bij de Roze Tanker heeft niet veel ge-
luidsoverlast gegeven. Er zijn echter veel klach-
ten geweest over dingen die op de weg gegooid 
werden.We denken dat in de toekomst geen 
vergunning meer verleend zal worden voor een 
evenement langs de verlaagde weg, tenminste 
zolang de weg alleen met lage hekken is afge-
schermd. 
Wij weten wel een oplossing: leg de dekken 
aan, die voor het Noorderpark ontworpen zijn. 
Daarvoor is de weg verlaagd! Het zal niet meer 
kosten dan een hoge brug over het NHkanaal. 
Verzoek van de politie: ziet u voorwerpen over 
het hek gaan? Bel 112.

Voorbeeld bij de IJTunnel
Bij de IJtunnel, waar de weg ook is verlaagd, 
staan hoge hekken en liggen over tientallen me-
ters roosters om de weg te beschermen. De dek-
ken uit het oorspronkelijke parkontwerp zijn 
mooier! 

Sociaal kunstwerk
Het skatebaantje is een “sociaal kunstwerk” 
gemaakt door een groep kunstenaars die aan-
sluiting zoeken bij de straatcultuur. Ze maken 
“rauwige”, genante, choquerende kunst. 

←Voetballen bij de Gele Pomp en de Roze Tan-
ker gebeurt, maar is verboden omdat de bal 
gemakkelijk op de weg kan komen. 



Trottoir
Er was een toezegging van het stadsdeel voor 
een plantenbak op de stoep aan het begin van 
de Buiksloterdijk, om auto’s, motoren, brom-
mers en fietsers duidelijk te maken dat dit geen 
rijweg of fietspad is. Het kwam er niet van. Dit is 
een geslaagd burgerinitiatief. Er staat o.a. een 
magnolia in, Nieuw Zeelands vlas en gerbera’s. 

Geen scherm, geen vangrail
De overlast op de Adelaarsweg van de auto’s 
op de opritten is gigantisch. De handtekenin-
genactie voor geluidsschermen is nooit beant-
woord. 
Er is niet alleen hinder, maar ook gevaar. In het 
vorige nummer stond een foto van een auto die 
uit de bocht was geraakt. Een week later raakte 
een motor van de weg. Op 22 juni is het hek 
tussen weg en fietspad platgereden (foto). 


