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Cruiseschip
Ter aanvulling op 
het vorige num-
mer. Toen hadden 
we een foto van 
een cruiseschip in 
de zomersmog. 
Hiernaast hoe het 
is als de lucht 
schoon geregend 
is. 

Feestelijk
Het was gezellig 
op de dijk met 
Dam tot damlopen 
en de buurtbarbe-
cue. 
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Paaltjes
In Noord stonden 248 paaltjes op fietspaden; 
114 paaltjes worden verwijderd, 76 paaltjes zijn 
blijven staan en gemarkeerd. Omdat er auto’s 
rijden in het Volewijkspark zijn nieuwe paaltjes 
gezet aan twee kanten het noordelijke viaduct. 
De Gele Pomp en de Roze Tanker staan in het 
park, toegang voor auto’s is alleen voor materi-
aal dat niet met karren vervoerd kan worden. Er 
mag niet geparkeerd 
worden. Er is voor 
auto’s maar één rou-
te naar de Roze Tan-
ker: over de bouw-
weg, keren bij de 
Roze Tanker en te-
rug langs het kanaal 
naar de Van Has-
seltweg. De slag-
boom moet afgeslo-
ten blijven. 
De nieuwe paaltjes 
blijken niet afdoende. 
Er zijn auto’s die 
over het gras toch in 
het park weten te 
komen. 

Lichtjes
De paaltjes hebben 
zonnecellen in de kop 
en flikkeren in het 
donker. 



Sluiproute
De groene vrachtwagen moet de weg naar de 
Roze Tanker kennen, maar nam de moeite niet 
de slagboom te openen. Hij reed over het gras 
bij de Gele Pomp en keerde op het fietspad om 
bij de Roze Tanker te komen. 

Eng
Spelende schooljongens hangen aan de verkeer-
de kant van het hek en zitten op een lantaarn 
van de verlaagde Nieuwe Leeuwarderweg. 



Kapaanvraag
Volgens de aanvraag voor een kapvergunning 
voor een brug over het NHkanaal worden 
maximaal 208 bomen gekapt. De donkerblau-
we worden zeker gekapt, de lichtblauwe kun-
nen misschien blijven staan. Bij de Noorder-
parkkamer verschillen de kaarten. Over de 
constructie van de brug is geen informatie, 
behalve dat hij “wat hoger” wordt. De Flora-
parkweg wordt verhoogd (zie detail hiernaast). 
De tekening klopt niet meer helemaal, want de 
provincie staat twee pijlers niet toe. Met één 
pijler wordt de brug nog 60cm hoger.
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Asters in het Volewijkspark

oude ligging 
brug


