
Bijna vijftig boten 
De rij boten die ook deze hele zomer in het NH-
kanaal liggen, kwam aan de orde op de jaar ver-
gadering van Bewonersvereniging Buiksloot. 
Slapen in de openbare ruimte of 
dit nu op het land of op het water 
is, is verboden door de APV, 
maar het is moeilijk te handha-
ven, zei de buurt-makelaar van 
het stadsdeel. Het stadsdeel 
heeft de provincie om net zo’n 
verordening gevraagd als aan 
het begin van het kanaal. Maxi-
maal drie dagen is gemakkelij-
ker te handhaven en het 
stadsdeel wil dat dan volgend 
jaar gaan doen. 

Airbnb 
Op zeven van de boten (vijf eigenaars) worden 
via de website van Airbnb slaaplaatsen aangebo-
den aan toeristen voor €20-€65. Hier wordt dus 
geslapen en winst gemaakt zonder dat wordt be-
taald voor de kosten die de boten voor de ge-
meenschap veroorzaken. 

Er moet vuilnis worden opgehaald. Er ligt zoveel 
rommel op de oever dat er niet vóór het eind van 
het seizoen wordt gemaaid. Er zijn geen sanitaire 
voorzieningen en het stadsdeel wil die ook niet 
neerzetten. Gewone woonboten hebben een 
aansluiting op het riool, maar deze boten hebben 
het niet. Sinds 2009 moeten recreatievaartuigen 
een vuilwatertank of een droogtoilet hebben, 
maar de indruk bestaat dat de meeste van deze 
bootjes dat niet hebben en poep en pies in het 
water gooien of in de bosjes deponeren. De Da-
mesbende van Buiksloot heeft bij de GGD geïn-
formeerd naar de risico’s voor de gezondheid.
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Damesbende van Buiksloot

Op verschillende plekken wordt in het NH-
kanaal gezwommen. 

Knipsel en plaatjes van de website van Airbnb.

Bord van de pro-
vincie bij de slui-
zen.
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Stichting 
Noorderpark Trust 
De Stichting Noorderpark Trust profileert zich als 
wijkonderneming en creatief samenwerkingsver-
band van bewoners en initiatiefnemers in en om 
het Noorderpark. De Noorderpark Trust heeft een 
vergunning voor allerlei kleine evenementen in 
het Noorderpark, een “license to operate om het 
Noorderpark te programmeren, te ontwikkelen en 
mede te beheren”. Een van de voorwaarden van 
de vergunning is dat er maar één evenement per 
dag plaats vindt. 
Een park is een kostbaar goed, dat beschermd 
moet worden, anders gaat het in de hectiek van 
de stad verloren. Beperking van het aantal eve-
nementen en spreiding is belangrijk. Doordat de 
gebouwen ook verhuurd worden en doordat voor 
grote evenementen een aparte vergunning wordt 
aangevraagd, vindt echter van alles tegelijk 
plaats. 

Twee feesten tegelijkertijd. Privé feesten staan 
niet op de agenda van de Gele Pomp en de Roze 
Tanker die de buurt krijgt. Ze roepen vragen op, 
maar geven niet vaak overlast. Het voelt wel on-
gemakkelijk als er linten gespannen worden of 
“privé” geschreven wordt op het fietspad. Echt 
hinderlijk zijn de auto’s die door het park rijden.  

Vrijdagavond, terwijl WASTED een privé feestje hield bij de Roze Tanker, en aan de overkant voor de 
Gele Pomp een theatervoorstelling aan de gang was, werd de septic tank van de Roze Tanker geleegd. 
Op de foto rijdt de trekker met een tank met de stinkende inhoud tussen de feestgangers en het projec-
tiescherm door.

Gevolg van 
vandalis-
me bij de 
Roze Tan-
ker: De 
balkjes, die 
telkens in 
brand 
werden ge-
stoken, 
worden 
van de be-
tonnen 
stoelen ge-
haald.

Affiche over de zaalverhuur van de Gele Pomp.



POP up speeltuin 
Het was druk en gezellig op het voetbalveld deze 
week. Er stond ook een tent waar plastic werd 
gesmolten. De damesbende heeft mevrouw Sas-
kia Groenewoud die het plastic project WASTED 
subsidieert en voor de vergunningen verantwoor-
delijk is, gevraagd dit in het park tussen de spe-
lende kinderen te beëindigen. Het antwoord was 
dat zij tot 17 augustus met vakantie is.

Plastic-smelterij tijdens de speelweek in het park. 
Rechts naast de boom een oven met afvoer naar 
beneden, over het fietspad liggen twee electrici-
teits-snoeren, op de tafel een koperen pan en 
oven-handschoenen. De smelt-temperatuur van 
LDPE (plastic tasjes) is meer dan 100 graden. De 
geperste plastic blokken zijn zwaar. Op de laatste 
dag heeft Handhaving de tent gesloten.  

Een vijver, o een vijver 
Het voetbalveld is weelderig groen, maar aan de ande-
re kant verdort het Volewijkspark. In de jaren tachtig 
daalde in de zomer het grondwaterpeil zo, dat de fun-
dering van huizen gevaar liep. In de Vogelbuurt moet 
het grondwater niet lager dan 0,9m onder het maai-
veld staan. Mede daarom is in 1992 de vijver opnieuw 
gegraven, die bij de aanleg van de IJtunnel was ge-
dempt. In 2005 is de vijver weer gedempt, voor het ver-
leggen van leidingen i.v.m. de verlaging van de Nieuwe 
Leeuwarderweg. De vijver kwam niet terug, al had 
Waternet voor natte tijden een overstort op het NHka-
naal geadviseerd en een waterinlaat voor droge tijden.



Zwembad 
Het nieuwe buitenbad is alleen open als het 23 
graden is. Vandaag is het dus dicht. Op sommige 
koele dagen is het buitenbad op beperkte tijden 
wel open voor volwassenen die baantjes willen 
trekken, als tenminste het water 21 graden is. Op 
de website van het zwembad staat vanaf 9 uur ’s 
morgens of het buitenbad open is. 

Het binnenbad is van 20-28 juli 2015 dicht voor 
onderhoud.  

https://www.amsterdam.nl/sport/sport-amster-
dam/zwemmen-amsterdam/gemeentelijke/
noorderparkbad/

Moestuinbakken van de stadsboeren achter Dijk 270.

Ooit is op het plantsoen achter Dijk 270, waar nu de stadsboeren zijn neergestreken, een lounge-bank 
gebouwd. Door het bankjes-collectief van de Noorderparkkamer? De Noorderparkkamer weet van 
niets. Bewonersvereniging Buiksloot vindt dat de bank gesloopt moet worden, nu hij niet wordt on-
derhouden. Strict genomen is de gemeente door natrekking eigenaar, maar het stadsdeel is niet bereid 
de bank te verwijderen. De vraag is dus: wie ruimt het op? 
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