
Meer kap? 
Al een paar jaar heeft de Noorderpark Trust plan-
nen voor een plastic paviljoen in het Noorderpark. 
Eerst zou het in het Florapark komen, maar nu is 
een bouwaanvraag gedaan voor Volewijkspark-
west, ten zuiden van de Roze Tanker. Daar zou 
dan voor gekapt moeten worden tussen het voet-
balveld en de Nieuwe Leeuwarderweg.
Subsidie 
Uit de jaarrekening van het stadsdeel blijkt dat 
vorig jaar uit de pot voor Duurzame Energie sub-
sidie is verleend aan het Plastic Paviljoen, maar 
waarvoor en hoeveel weten we niet. 
Pop-up fabriek 
Architectenbureau SLA en V.o.f.Overtreders W 
willen in het park een pop-up fabriek zetten om 
buurtbewoners plastic afval te laten smelten om 
tegels te persen en daarmee een tweedehands 
keet te bekleden. Het is de bedoeling dat de 
buurtbewoners meebouwen, mede-eigenaar wor-
den en in de lusten en de lasten delen. 
Geen inzage 
De Damesbende van Buiksloot heeft in februari 
en maart inzage gevraagd in de bouwaanvraag, 
want het is nogal een ingreep in het park. Het is 

nog steeds niet gelukt inzage te krijgen. Frans 
Jurrema (SP, Algemene Bestuurscommissie) 
heeft eind december schriftelijke vragen over het 
plastic paviljoen gesteld, maar ook hij heeft nog 
geen antwoord. 
Geen welstandsadvies 
De Welstandscommissie heeft geen advies gege-
ven omdat het een tijdelijk gebouw is (zie vorige 
Nieuwsbrief) . “Tijdelijk blijkt in het park echter 
nogal definitief te zijn,” moppert de damesbende, 
“en bomenkap is zeker definitief.” De damesben-
de blijft vragen om inzage.  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Damesbende van Buiksloot

Hier, naast de plek waar vorige maand gekapt 
is voor een brug, zou het plastic paviljoen moe-
ten komen. Daar zouden dus weer bomen voor 
moeten wijken.
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Geluidsmuur 
In 2005 en 2006 zijn de struiken verwijderd die 
voor de geluidsmuur langs de Nieuwe Leeuwar-
derweg stonden. De geluidsmuur is grotendeels 
gesloopt. Alleen aan het begin van de Adelaars-
weg is een stuk blijven staan. 
Vervolgens is ruimte gemaakt voor een station 
van de NZlijn bij de Van Hasseltweg en is een 
stuk park opgeofferd aan op- en afritten tussen 
Nieuwe Leeuwarderweg en Van Hasseltweg. Om 
het verlies aan park te compenseren is de Nieu-
we Leeuwarderweg verlaagd om er park over-
heen te kunnen leggen. De dekken komen er 
echter niet, want de Nieuwe Leeuwarderweg is tot 
de Van Hasseltweg gevaarlijke stoffen-route. Ge-
volg van de sloop van de geluidsmuur is geluids-
hinder niet alleen in het park maar ook langs de 
Adelaarsweg. 

Tot zover de geschiedenis. Het leek de bewoners 
van de Adelaarsweg redelijk dat de geluidsmuur 
terug zou komen. Toen in 2012 bleek dat het 
stadsdeel het scherm niet terug wilde zetten, 
heeft buurtbewoonster Elmie de Graaf een 
zienswijze ingediend, ondersteund door een 
handtekeningenactie van de hele straat. 
Hierop heeft het stadsdeel nooit geantwoord. De 
damesbende, die indertijd geholpen heeft met de 
handtekeningenactie, krijgt telkens vragen van de 
Adelaarsweg of dat scherm er nog komt. De da-
mes hadden geen idee, maar lezen nu in de Pro-
grammajaarrekening 2014 van het stadsdeel dat 
8 ton is gereserveerd voor geluidswerende voor-
zieningen langs de Adelaarsweg. Dat is niet ge-
noeg, er is 1,8 miljoen nodig. De stadsdeelcom-
missie heeft nu om het ontbrekende miljoen ge-
vraagd bij B&W, als knelpunt. B&W beslissen 
deze week. 

Foto uit juli 2006. Het oude ambtenarenfietspad 
in Volewijkspark-oost liep langs de geluidsmuur 
langs de Nieuwe Leeuwarderweg. De muur stond 
rechts, verscholen achter struiken en klimop.  

Op deze foto uit 2005 staat het lommerrijke laan-
tje naar het tunneltje onder de Nieuwe Leeuwar-
derweg. Rechts van het tunneltje is de geluids-
muur nog verscholen achter het groen, links is het 
groen al gerooid. Muur en tunneltje zijn gesloopt.  



Illegaal aanleggen 
Het stadsdeel is niet bevoegd toezicht te houden 
op het IJ en het Noordhollandsch Kanaal en doet 
dus niets aan de overlast van de boten die in het 
Florapark iedere zomer permanent langs het 
fietspad liggen, lezen we in het nieuwe program-
ma van de bestuurscommissie. 
Het is de bedoeling, dat er een 3x24 uurs-regime 
geldt voor de afmerende bootjes langs het Noord-
Hollands Kanaal, zei mevrouw Lelijveld van het 
stadsdeel in 2013. Dat wil zeggen: de provincie 
zou besluiten dat er maximaal drie maal over-
nacht mag worden in een boot in het kanaal. Het 

stadsdeel gaat hierop handhaven zodra deze 
taak door de provincie aan het stadsdeel is ge-
mandateerd, voegde mevrouw Lelijveld eraan 
toe. 
Op klachten reageerde de provincie vorig jaar 
met een verwijzing naar het stadsdeel. Of de pro-
vincie al besloten heeft tot het 3x24-uur regime, 
weten we niet. 

Afwatering 
Van oudsher watert de Volewijk af op 
het IJ. (Rembrandt heeft de greppels 
getekend.) Later liepen de greppels 
naar het Noordhollandsch Kanaal. Deze 
methode is oorspronkelijk ook in de par-
ken gebruikt. De aanleg van de IJtunnel 
verhinderde dat voor wat betreft Vole-
wijkspark-oost. Volewijkspark-west bleef 
schuin aflopen naar het kanaal (voor 
zover het niet verzakte). Door het asfal-
teren van het fietspad kan het water nu 
niet meer weg. Twee mogelijkheden: 
een vijver of een goot naar het kanaal, 
aldus het advies van de damesbende.  

De besturen van provincie en gemeente hebben 
het 3x24-uurs-regime nog niet met elkaar gere-
geld. De boten liggen er weer.



Waterpeil Volewijkspark-oost 
In Nederland valt over het algemeen meer regen 
dan verdampt. Regenwater moet dus worden af-
gevoerd om te voorkomen dat het grondwater 
stijgt. In februari bleek dat het hoge water in 
Volewijkspark-oost niet alleen de bomen schade 
doet, maar ook fietsers benadeelt. Het water 
wordt op het fietspad bij de Texelweg/Waddendijk 
omhoog gedrukt en loopt over het fietspad naar 
de put op de weg. Op zich niet zo erg, tot het 
vriest. In Nieuwsbrief 151 vermeldden we de on-
gelukken. 
Er blijkt nog een nadeel: het kwelwater komt ook 
omhoog tussen de klinkers van de Texelweg en 
die komen los te liggen. 

Waternet publiceert de grondwaterstanden 
op zijn website:  
https://maps.waternet.nl/kaarten/peilbui-
zen.html
Maar de peilbuizen die voor het park van 
belang zijn (de rode stippen) zijn afgesloten. 

Los gespoelde klinkers 
op de Texelweg. 

Kwelwater dat bij vorst spekglad wordt. 
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