
Kap van 114 bomen 
Nog voordat de gemeente heeft beslist op het be-
zwaar tegen de kap dat de Vereniging Vrienden 
van het Noorderpark op 17 december 2014 heeft 
ingediend zijn 114 bomen gekapt voor een brug 
over het NHkanaal. 
Het stadsdeel is bang voor vertraging door het 
broedseizoen, maar de nieuwe regel is: er mag 
het hele jaar door gekapt worden, tenzij de stads-
ecoloog verklaart dat er in een boom gebroed 
wordt. Het stadsdeel wil de brug in de zomer 
aanbesteden en met de grondwerkzaamheden in 
het najaar beginnen. De grond moet dan nog 1,5-
3 jaar inklinken. 

De Damesbende van Buikloot heeft bij het Colle-
ge van B&W geïnformeerd of het geld voor de 
brug er is. B&W hebben op 18 juni 2013 besloten 
slechts voor één brug te willen betalen, en mits 
Noord meebetaalde. In deze tijden van bezuini-
gingen en nu de stadsdelen geen eigen begroting 
meer hebben, is het de vraag of een besluit van 
18 juni 2013 gestand wordt gedaan. Dus vroeg de 
damesbende om info. De Bestuursdienst verwees 
naar Noord, dat achterhaalde stukken stuurde. 
Het stadsdeel is echter B&W niet. Ondanks een 
herhaalde vraag en een beroep op de Wet open-
baarheid bestuur hebben de dames het besluit 
over het geld voor de brug nog niet gezien.  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Damesbende van Buiksloot

Lente 
Ineens is het lente. Bloesem, bollen, spelende mensen en inspectie van het kinderbadje. 
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Fijnstof 
Miliieu-defensie heeft burgers georganiseerd om 
zelf fijnstof te meten. De eerste gegevens zijn be-
kend gemaakt. Op het meetpunt aan de Ade-
laarsweg dat Martin Goossens beheert, is over 
een maand een daggemiddelde van 42,5µ/m3 
gemeten. Dat is boven de Europese norm van 
40µ/m3.

Kunst bij ingang metrobuis 
Broersen & Lukács maken een kunstwerk voor de 
NZlijn. Het komt bij de uitgang van de metrobuis 
te staan, op het puntje van het metrostation aan 

de Van Hasseltweg, waar op de foto de kisten 
staan. Het kunstwerk bestaat uit zeven poorten 
die de overgang verbeelden van de vervlogen 
eeuwen van Amsterdam naar Noord in opkomst. 
De Welstandscommissie vindt dat het werk wordt 
ontkracht door plaatsing op een ongebruikt stuk 
perron dat er niet uitziet als deel van het Noor-
derpark. De commissie adviseert gras of sedum. 
Verder wil de commissie echt metselwerk en 
geen opgeplakt beton. De commissie kijkt de 
bouwaanvraag met belangstelling tegemoet. 

Verschillende versies van het ontwerp 
van het kunstwerk van Broersen & 
Lukács.

Vrijdag 20 
maart 2015 
om 19:30 
uur is er in-
formatie 
over de 
kunstwerken 
langs de  
metro in het 
Informatie-
centrum van 
de NZlijn   
op Stations-
plein 7. In-
schrijven op 
http://
www.su-
persaas.nl/
schedule/
NoordZuid-
lijn/Metro-
kunst
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Welstandscommissie 
1. Brug 
In het vorige nummer stonden vragen over de 
brug in het park i.v.m. het beschermd stadsge-
zicht van Oud Noord. De voorzitter van de Vere-
niging Vrienden van het Noorderpark heeft de 
vragen voorgelegd aan de Welstandscommissie. 
De secretaris antwoordde dat het plan voor het 
Noorderpark in 2009 in de commissie is bespro-
ken. De bruggen binnen dat plan worden beoor-
deeld op de technische uitwerking. 
Het ontwerp van de brug wijkt sterk af van het 
plan van 2009, mailde de voorzitter: “West8 had 
een lage beweegbare brug bedacht.” De Wel-
standscommissie heeft nog niet gereageerd.
2. Plastic paviljoen 
Over het plastic paviljoen tussen het voetbalveld 
en de Nieuwe Leeuwarderweg geeft de Wel-
standscommissie geen oordeel, omdat voor een 
tijdelijk paviljoen geen welstandsadvies is vereist. 
3. Koektrommel 
De pastorie van de Ritakerk is een rijksmonu-
ment, gebouwd door A.J. Kropholler. In de tuin is 
vorig jaar een rond golfplaten gebouwtje gezet 
“Het is een tijdelijk, bijzonder gebouwtje, dat zich 
door de vorm los houdt van het monument”, oor-
deelde de Welstandscommissie.

4. Hek tegen hek 
De “koektrommel” wordt inmiddels anti-kraak be-
woond en de tuin van de Ritakerk is afgeschermd 
met rommelige stokken en ijzerdraad langs het 
fraaie smeedijzeren hek. Vorig jaar vroeg de da-
mesbende aan de Welstandscommissie naar de 
slordige schuttingen verderop langs de Buikslo-
terweg. De secretaris antwoordde: “De schuttin-
gen zijn zonder vergunning opgericht. Wanneer 
hierover een welstandsadvies wordt gevraagd, 
zou dit negatief kunnen zijn.” 

 

Smeedijzeren 
krul van het 
hek van de 
Ritakerk.



Nieuwe fietsenrekken bij de Gele Pomp 

Horeca 
De stichting Hotmamahot heeft een exploitatie- 
en een drank- en horecavergunning aangevraagd 
voor de Gele Pomp. 
Bij de aanvraag door de stichting Noorderpark 
Trust van een paraplu-vergunning voor allerlei 
evenementen in het park, bleek dat zonder deze 
vergunningen activiteiten in de Gele Pomp niet 
zijn toegestaan. 

Trap 
Toen Ernst Michilsen (zelf in de 80) zag hoe een 
“oude vrouw” met haar handen langs de muur 
klauwde om bij de Meeuwenpleinbrug de trap 
naar de Van Hasseltweg op te lopen, is hij om 
een leuning gaan vragen. Hij had het idee dat hij 
van het kastje naar de muur was gestuurd, maar 
kijk, ineens was de leuning er.

Scooter op het lindenlaantje in Volewijkspark-west. Het is een populaire scholieren-route, in het verleng-
de van de fiets-sluiproute over de bouwweg. 


