
Kappen 2 
Toen twee weken geleden het stadsdeel in een 
brief aan bewoners op de Wingerdweg en de 
Buiksloterdijk liet weten 114 bomen in Volewijks-
park en Florapark te gaan kappen, was de Vere-
niging Vrienden van het Noorderpark genood-
zaakt bij de rechter een voorlopige voorziening te 
vragen, omdat over hun bezwaar uit december 
nog niet was beslist. Kap is onherroepelijk. Daar-
om vroeg de vereniging aan de rechter de kap 
voorlopig te verbieden tot de bouw zeker is.

Inmiddels was een bouwvergunning verleend. De 
rechter verwachtte dat hierom het bezwaar tegen 
de kap geen stand zal houden en weigerde de 
voorlopige voorziening. (Op het bezwaar is nog 
niet beslist.) 
Het stadsdeel verklaarde op de zitting zo spoedig 
mogelijk te beginnen met de kap omdat de grond 
vermoedelijk nog 1,5 - 3 jaar moet inklinken. De 
aanbesteding van de brug is deze zomer; in het 
najaar beginnen de grondwerkzaamheden.   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Damesbende van Buiksloot

Kappen 1 
Vorige week zijn grote bomen gekapt: twee grote populieren die gevaar op begonnen op te leveren 
door de zware takken die zij op de Buiksloterdijk lieten vallen en een hoge populier op de Leeuwar-
derweg die instabiel was geworden door beschadiging van wortels.  
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Bouwlocatie plastic paviljoen 
De Stichting Noorderpark Trust waarin de Noor-
derparkkamer, de Noorderparkbar, de Gele 
Pomp, de Roze Tanker en het Clusius College 
samenwerken gaf vorige week een voorlichtings-
bijeenkomst voor bewoners van de Buiksloterdijk. 
De Trust vertelde over de plannen voor evene-
menten en voor een nieuw gebouw: het plastic 
paviljoen. 
Het Clusius en de Trust willen het plastic pavil-
joen, dat eerst in het Florapark zou komen, bou-
wen naast het voetbalveld. Het Clusius wil het 
plastic paviljoen gebruiken voor buitengym en 
buitenlessen. Parkonderhoud moet niet verwacht 
worden van de leerlingen, want zulke activiteiten 
moeten in het lesprogramma passen. De Buiten-
activiteiten in het park kunnen niet vanuit de 
school ondernomen worden (teveel gesleep) en 
ook niet in de Roze Tanker, aldus een leraar. 
Het plastic paviljoen zal bestaan uit tweedehands 
bouwketen die met“wafels” van plastic afval be-

kleed worden. We hoorden dat er een bouwver-
gunning voor is aangevraagd. 
De Damesbende van Buiksloot heeft de bouw-
aanvraag ter inzage gevraagd, maar nog niet ge-
kregen, want hij is alleen digitaal beschikbaar. 

Bouwlocatie dijk 
Er is veel bekijks bij de bouwlocatie op de kop 
van de Buiksloterdijk. Voorschriften uit bestem-
mingsplan:
-maximum drie woningen van maximum 80 m2,
-voorgevel aan de dijk, eerste verdieping niet 

meer dan 20cm boven de dijk, max.hoogte 10m,
-bijgebouw aan bouwweg één bouwlaag, maxi-

mum 20 cm boven de bouwweg.
Er moet eerst nog een zg. uitwerkingsplan van 
het bestemmingsplan komen, voor er gebouwd 
mag worden. Er zijn GPS-metingen gedaan en 
onderzoek naar de ondergrond en het grondwa-
ter. Problemen zijn de driesprong van de duiker 
van de Buikslotermeer, de ophoging met piep-
schuim en de geluidshinder van de weg. 

Rechts van het pad zou het plastic paviljoen moeten komen, dat is tussen het voetbalveld en de ver-
laagde Nieuwe Leeuwarderweg. Hier zal dus gekapt moeten worden. Erachter zal worden gekapt 
voor het pad tussen de nieuwe brug en het middelste viaduct. (Het viaduct is rechts achter de bomen te 
zien.) Er zouden dus hier rechts van het pad maar weinig bomen overblijven.

De firma Antea doet grond onderzoek voor 
de bouwlocatie op de kop van de dijk. 



Geluidshinder nieuwe huizen 
Bij Bestemmingsplan Noorderpark zit een ge-
luidsadvies van bureau DGMR over dit stukje 
grond. De toegestane geluidsbelasting voor wo-
ningen is maximaal 48dB, maar is voor deze hui-
zen berekend op 63-65dB. Tot 63 dB kan onthef-
fing worden verleend, maar het is meer. 
Er zijn twee oplossingen volgens DGMR: (1) van 
de lawaaiigste gevel een dove gevel maken,of (2) 
een geluidscherm van 3,5m hoog langs de Nieu-
we Leeuwarderweg. Een dove gevel heeft geen 
openingen en telt niet mee bij de geluidsbereke-
ningen. In Amsterdam moet een huis met een 
dove gevel tevens een stille gevel hebben; dat is 
een gevel met een belasting van max. 48dB. Dat 
zou hier alleen de noordgevel kunnen zijn. 
De oplossing met de dove gevel wordt in het ad-
vies van DGMR onwenselijk genoemd, maar is in 
het bestemmingsplan gekozen. Een architect die 
de bouwlocatie in ogenschouw kwam nemen zei: 
het mogen wel een soort patiowoningen worden. 
Maar ja, hoe komt het waterschap dan nog bij de 
duikers?  

Bouwlocatie kerk 
We troffen tegenover de bouwlocatie voor drie 
huizen in het park een architect aan die “toe-
stemming” had om op deze plek een kerkje te 
ontwerpen.

Evenementenvergunning park 
De burgemeester heeft aan de Noorderpark Trust 
een evenementenvergunning verleend voor de 
periode 1 maart tot eind van het jaar, maar niet 
alles is toegestaan. Een selectie: 
1. Niet meer dan één evenement op een dag. 
2. Muziek optredens niet meer dan 1x per week 

en tot 22 uur. Geen versterkte muziek, ook 
geen zwak versterkte muziek voor jongeren. 

3. Geen lawaai na 11 uur (op vrijdag en zaterdag 
na 12 uur). 

4. De Gele Pomp en de Roze Tanker hebben 
een exploitatie- en horecavergunning nodig. 

5. Voor grote of meerdaagse evenementen moe-
ten aparte vergunningen gevraagd worden. 

6. Geen commerciële activiteiten.
7. Geen evenementen met nationale of internati-

onale aantrekkingskracht.
8. Geen evenementen die extra inzet van nood- 

en hulpdiensten of het stadsdeel vergen.
Voor de evenementen in het Noorderpark gelden 
de algemene regels van Amsterdam plus extra 
regels voor o.a. geluid, verkoop van alcohol, 
auto’s (in principe niet niet meer dan één per 
evenement, vijf dagen van te voren aan vragen) 
en communicatie met omwonenden. 
Mail ons voor de tekst van de vergunning.

Rood = de geplande huizen
bruin = bijgebouwen (garages?)
groene lijn = noodzakelijk ge-
luidsscherm van 3,5m hoog als 
de huizen zonder dove gevel 
gebouwd zouden worden. Er 
komt wel een scherm, maar dit 
wordt 1m hoog. 
paars = locatie kerk?
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Bouwvergunning brug 
Bij de digitale bekendmakingen stond op 18 fe-
bruari 2015 dat een bouwvergunning is verleend 
voor een brug over het Noord Hollandsch Kanaal. 
Dat is de brug waarvoor de 114 bomen gekapt 
moeten worden. We kregen vragen over de brug.
Vorig jaar is Oud Noord aangewezen als be-
schermd stadsgezicht. Heeft dat invloed gehad? 
Het blijkt niet uit de vergunning. Het advies van 
de Welstandscommissie was één regel: “Geen 
bezwaar. Het ontwerp is overtuigend en zorgvul-
dig uitgewerkt.”
Valt het park onder het beschermd stadsgezicht? 
Blijkens de kaart zeker. De parken zijn een functi-
oneel onderdeel van de tuindorpen. 
Is er een aanlegvergunning voor de ophogingen 
en taluds? De ambtenaren menen dat Bestem-
mingsplan Noorderpark dit niet vergt. Vooral in 
het Florapark zijn de effecten op de omgeving 
echter heftig. De vraag is bijvoorbeeld wat de 
druk van de grond doet met het fundament van 
de niet-onderheide Noorderparkkamer. 
Zijn de adviezen van de klankbordgroep en de 
BTB-groep terug te vinden? Nee, de hellingen 
zijn lang en steil gebleven, en dus gevaarlijk en 
niet bruikbaar voor ouderen, bakfietsen, rolstoe-
len, kinderwagens en dergelijk. Voor verkeer met 
verschillende snelheden is de brug te smal. Toch 
is het een doorgaand fietspad naar het zwembad. 

Noorderparkkamer
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Plattegrond van de noordelijke brug over het ka-
naal.  

Voor de Adelaarsweg staat het park onder water. 
Ook op andere plekken in de parken staat water.

Vijvers 
Waternet heeft parkontwerper Adriaan Geuze in 
2003 geadviseerd hier een sloot te maken en ook 
langs het ambtenarenfietspad, om voldoende wa-
teropvang te hebben. Geuze vond dat alleen de 

Leeuwarderweg voldoende het karakter van een 
dijk had en volgde het advies verder niet op. (De 
Adelaarsweg is een primaire waterkering). De 
damesbende roept het stadsdeel op om, net als 
in 1992, met spoed vijvers te graven. 


