
Onderhoud park 
Het is fijn dat er weer enig onderhoud is gedaan 
in het park. Paden zijn geveegd. Het meeste on-
derhoud was echter klepelen (dat is een grof 
soort maaien met een machine). 
Voor het onderhoud van het nieuwe Noorderpark 
zou extra geld beschikbaar zijn. Het stadsdeel 
heeft dat echter al direct met 2/3 verminderd, om-
dat alleen Volewijkspark-oost klaar is. Er bleef 

€334.000 over. Uit stukken die de Damesbende 
van Buiksloot van B&W kreeg, blijkt dat de 
Stadsdeelraad in 2013 heeft besloten er in 2014 
en 2015 nog eens €250.000 op te bezuinigen. 
Waarom de bezuinigingen? Er is een groot tekort 
op de afrekening van het park (10 miljoen, vol-
gens berichten uit de Gemeenteraad, 2,6 miljoen 
volgens het stadsdeel; de eindafrekening is er 
nog niet).
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Effect van klepelen. De witte vlek is een kapot 
geslagen matras. 

mailto:damesbendebuiksloot@xs4all.nl
mailto:damesbendebuiksloot@xs4all.nl


Leidingenveld 
Voor de verlaging van de Nieuwe Leeuwarderweg 
(NLW) zijn in 2006-2008 leidingen verlegd en 
verdiept. Ten zuiden van het voetbalveld is een 
veld vol witte, gele en blauwe paaltjes ingericht 

en langs het kanaal een hoofdafsluiter voor de 
aardgasleiding. 
Vorige week is een poging gedaan het wilde op-
schot te verwijderen, maar het is bij een paar in-
hammen gebleven.

Om het tekort op de rekening van het park te dekken is ook €1,2 die gereserveerd was voor de buiten-
ruimte van het zwembad gebruikt. De buitenruimte is eenvoudig. (Foto tijdens de opening).

Insteken van een honderden meters lange 
gasleiding onder de NLW, 15 juli 2006.

Leidingenveld vorige week. Het klepelen van het 
hoge opschot van bramen, wilgen, elzen en vleu-
gelnoten is gestaakt.

Leidingenveld bij 
aanleg in 2008, 
overal witte, gele en 
blauwe paaltjes



Toen in 2008 de afsluiter zo overgroeid was dat hij niet meer te vinden was, heeft de Gasunie de om-
geving betegeld. In 2009 bij het asfalteren van het fietspad kwamen de tegels te voorschijn, maar ze 
raakten steeds meer overgroeid. In oktober 2010 plaatste de Gasunie twee gele beugels (foto rechtson-
der). De beugels waren de laatste tijd tussen de bramen amper te zien. 

Vorige week kwam bij het klepelen de plek van de aardgasafsluiter weer vrij. Goed te vinden is de af-
sluiter toch nog niet. De tegels om de afsluiter zijn overgroeid. Sinds de aanleg in 2006 heeft de Gas-
unie er van alles aangedaan om de afsluiter toegankelijk te houden. Zie de foto’s hieronder. I.v.m. de 
gasexplosie in Gellingen (Belgie, 2004) toen een graafmachine een gasleiding raakte, zijn de veilig-
heidsmaatregelen en controles scherp. Op de gasleiding hier staat een druk van 40 bar.
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Water 
Het nieuwe Volewijkspark-oost is sinds de verla-
ging van de NLW een apart poldertje. Het advies 
van de dienst Waterbeheer in 2003 was meer wa-
terberging, dus ook langs de Adelaarsweg en 
langs het “ambtenarenfietspad”, precies de plek-
ken waar het nu weer blank staat. 

Waterbeheer waarschuwde dat het gekozen drai-
nagesysteem kostbaar is, doordat het geregeld 
onderhoud vergt. Daar schortte het de laatste ja-
ren aan. Voor extra onderhoud is geld toegezegd, 
maar het lijkt er niet te zijn.

Meeuw vangt een worm in een plas bij het 
klimbos. 

De touwbrug van het klimbos zat aan twee bomen vast. Van de ene staat nog een tronk, de andere 
boom is half dood. Het is de vraag of hij nog een winter in het water overleeft. 


