
Participatie
In het park gebeuren stilletjes 
mooie dingen. Er wordt rom-
mel verwijderd, er worden 
paden schoongemaakt, 
bloemen gezaaid en water-
opvang gegraven. En dat al-
lemaal vrijwillig, onbetaald en 
in eigen tijd. 
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Bloemen langs het NHkanaal
      Schoon vegen van paden in het bos
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Groen, braak en verwaarloosd
Wijs een park of plantsoen aan en noem dat 
braakliggend of verwaarloosd. Maak vervolgens 
een plan voor een bouwwerk. Noem dat tijdelijk. 
Dan laat het stadsdeel niet de gebruikelijke 
toetsen erop af. Geen veiligheidscontrole, geen 
welstandscommissie, geen inspraak van een-
klankbordgroep of buurtvereniging. Noem het 
een sociaal-kunstwerk. Claim zodra het er 
eenmaal staat, dat het een succes is en vraag 
verlenging. En subsidie, zeg desnoods dat het 
in een andere buurt staat waar geld is voor 

buurtinitiatieven. Dan kun je direct aan de gang. 
Wijs op de kosten van sloop, dan hoeft het niet 
weg.
Zo hebben we in het park de Noorderparkkamer 
gekregen, de Gele Pomp, de Roze Tanker, de 
Noorderparkbar, de skatebaan, de roze con-
tainer, en meer. 
Een nieuw kunstenaarsplan waar we van horen 
is een plastic paviljoen (voor horeca en een bui-
tenklas van het Clusius). Daarvoor moet nog 
weer een stuk gekapt worden van de bosstrook 
tussen het voetbalveld en de NLW. 

Wateropvangbekken op het laagste punt van het voetbalveld; het werkt meteen al tijdens de aanleg. 

Het plantsoen achter Dijk 270 zou braak liggen. Daarom mochten er kratten voor stadsboeren 
komen. Voorzover de damesbende weet is hier een plantsoen aangelegd om de vervuilde grond 
van de voormalige asfaltfabriek af te dekken. 



Uit de bocht
In de onoverzichtelijke, steile dubbele bocht in het fietspad tussen het zuidelijke viaduct en het fiets-
pad langs het NHkanaal ging deze week een motoragent onderuit; hij ontweek tegemoet komende 
scooters. 

Streep
De toegang tot de bouwweg tussen de botonde op de Nieuwe Purmerweg en het Buiksloter Zeedijk-
viaduct is deze week met een witte streep afgescheiden van de oprit van de NLW. Hier rijden veel 
fietsers. De damesbende ziet hier graag een fietspad. Het kan, en zou een snelle en veilige route naar 
Elzenhage en het ROC zijn. 

Elfenbankjes op een boomstronk in het Volewijkspark. 



Deze hele week was de slagboom naar de 
bouwweg meestal wel naar beneden, maar niet 
op slot. 

Auto’s in het park
De bestuurder van de groene auto liet ons n.a.v. 
nr 142 weten, de weg te kennen naar de Roze 
Tanker, sterker, die route ook genomen te heb-
ben. We waren dus te snel met onze conclusie 
dat hij over het middelste viaduct gereden was. 
Excuses. Dat neemt niet weg dat hij meer dan 
eens over het gras naar de Gele Pomp rijdt en 
keert op het fietspad. Zelfs met ontheffing niet 
toegestaan. Overigens is de route (uitsluitend 
voor een auto met een gele ontheffing) het 
park-uit niet meer over het “Peter Wittepad”, 
maar langs het NH-kanaal. 
In een park hoort geen gemotoriseerd verkeer.

Na de voorlichting over zelfbouwkavels in de 
Roze Tanker, rijden ambtenaren van het 
stadsdeel weg over de bouwweg, keren op de 
oprit van de Nieuwe Leeuwarderweg en laten 
de slagboom omhoog staan . 

Groene vrachtwagen rijdt weg over het “Peter 
Wittepad” (foto links) en keert op het fietspad 
(foto onder).

groene vrachtwagen


