
De toekomst van de stad 
“Het Noorderpark in Amsterdam-Noord was geen 
aantrekkelijke plek om te verblijven. In 2008 na-
men lokale bewoners het initiatief voor ‘De Noor-
derparkkamer’, een paviljoen dat nu de culturele 
huiskamer van het park vormt.” Dit lezen we in De 
toekomst van de stad, een advies van de Raad 
voor de leefomgeving en infrastructuur (een ad-
viescollege voor regering en parlement) . De raad 1

ziet de Noorderpark Trust als geslaagd voorbeeld 
van een wijkonderneming.Hierin beheren bewo-
ners zelf de budgetten en vaak hebben ze bezit in 
de vorm van vastgoed. Een wijkonderneming kan 

winst maken, die ten goede komt aan bewoners 
en deelnemers, is de uitleg.
“De komende jaren wordt het gehele Noorderpark 
opnieuw ingericht door de Noorderpark Trust. De 
gemeente trekt zich terug uit het park en draagt 
het beheer en de programmering volledig over 
aan de trust en lokale bewoners. (...) De Noor-
derpark Trust (wil) niet alleen levendigheid in het 
park creëren, maar (is) ook verantwoordelijk voor 
beheer en onderhoud, en een zinvolle tijdsbeste-
ding voor kwetsbare buurtbewoners”. Het stuk is 
uit 2014, maar nieuw voor ons. 

 p. 182-183. De Raad voor de leefomgeving verwijst naar een stuk van Simon van Dommelen, Floor Ziegler,& E. van der Weij uit 2013 met 1

als titel Noorderpark Trust: verslag kwartiermakers en procesvervolg. Dit hebben we nog niet kunnen vinden.
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Labyrint in Volewijkspark 
Ineens werd het gras geverfd in Volewijkspark-
oost, waar vervolgens tweekleurige plastic buizen 
in werden gestoken. Het is een project van kun-
stenaars uit de theaterstraat en van de protes-
tantse kerk. 
Het labyrint stond eerst op het NDSM-terrein. De 
kunstenaars hadden het labyrint naast de buurt-
camping willen zetten, maar de organisatie daar-
van (de trust?) vond het te overheersend. Naast 
de Gele Pomp was te weinig ruimte. Ze hadden 
gedacht dat Noorderpark Trust de buurt op de 
hoogte bracht, maar niemand wist ervan. Dit ver-
klaart misschien de agressie waarmee het laby-
rint direct werd vernield. In plaats van de buizen 
zijn er nu tegels.Het labyrint verdwijnt eind augus-
tus. De verf is biologisch afbreekbaar. 
Op 8/9 en 15/16 augustus is een theatervoorstel-
ling over het labyrint. Het begint om 3 uur met 
fietsen en wandelen vanaf de Tolhuistuin naar het 
park. Kaartjes met huisvuilpas €5,67. Neem uw 
fiets mee of reken op 2 km lopen. 

Bij opruimen in het Volewijkspark vindt de 
damesbende restanten van het labyrint.

  De eerste versie van het labyrint met buizen. 
De tweede versie met stoeptegels. 

De parkontwerper 
Op 16 augustus is Adriaan Geuze in het TV-pro-
gramma Zomergasten. De Damesbende van 
Buiksloot heeft geschreven dat ze hem graag ook 
over “zijn” Noorderpark horen. De VPRO ant-
woordt niet. We zullen aan de buis gekluisterd 
zitten.



Zomerstorm 
De storm van 25 juli 2015 heeft een ravage aan-
gericht in het Florapark. In het Volewijkspark viel 
de schade mee; uit twee slechte wilgen braken 
zware takken. 
Langs de Buiksloterdijk zijn kort geleden twee 
populieren gekapt. Aan het verzoek van de da-
mesbende om een afhangende tak van een der-
de populier af te zagen, is toen niet voldaan. Die 
tak kwam in de storm helemaal naar beneden. De 
brandweer herstelde de doorgang. Dat deden ze 
niet op de Buiksloterweg, al is dat een doorgaand 
fietspad. Het pad bleef twee dagen geblokkeerd. 

De storm geselt de dijk. 

Stremming Buiksloterweg. De bomen die omgingen 
hadden vaak een gebrek, zoals deze, die is ingewaterd. 

Brandweer 



Donderdag werd een boot op een dekschuit ge-
zet. Inventaris kwam aan de Buiksloterweg te 
staan.  

Knallen en flitsen 
De stroomvoorziening van de “derde rail” van de 
NZlijn wordt vier weken getest. Dat geeft knallen 
en flitsen door kunstmatige kortsluitingen. 

⬅ Paal hersteld, gelukkig niet pas in september. 

Om de Buikslotermeer heen wandelen is leuk, hem omvaren ook, alleen moet men bij de Buiksloterdijk 
zijn boot overdragen over de Nieuwe Leeuwarderweg. Bij de Waddendijk gaat de ringvaart verder.  
Deze week (10 t/m 14 augustus, ’s mo of ’s mi), organiseert kanovereniging Viking de traditionele kano-
cursussen voor kinderen. In één week leren ze de basis van het kanoën. Met veel lol, zwemmen en vooral 
kanoën! Er zijn nog een paar plaatsen. Info: jeugd@kvviking.nl  
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