
Water in het park 
Volewijkspark-oost is een apart poldertje met aan 
de ene kant de dijken van de Adelaarsweg en 
van de Leeuwarderweg en aan de andere kant 
de damwanden van de 
verlaagde Nieuwe Leeu-
warderweg. De onder-
grond bestaat uit een me-
ters dikke laag oude zee-
klei. Er is een afvoer via 
het regenwaterriool naar 
de ringvaart van de Buik-
slotermeer, maar die werkt 
alleen als de drainagebui-
zen en putten schoon zijn. 
Het park staat vol regen-
water, dat maar op één 
kant op kan en dat is in 
noordelijke richting.
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Damesbende van Buiksloot

De jongen met de rode jas staat tot over zijn enkels 
in het water.  
Vorige week vrijdag is begonnen met het schoonma-
ken van de drainagebuizen en de verzamelputten. 
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De wateroverlast in het park is erger geworden 
sinds de NZlijn de naden tussen de damwandpla-
ten heeft dicht gelast. Toen die minder goed dicht 
waren, spoot het water de Nieuwe Leeuwarder-
weg op, alsof er kranen open stonden.

Al een week stroomt er water over het fietspad bij 
de Texelweg (tussen Urkstraat en Waddendijk), 
net als vorig jaar.Toen heeft Waternet onderzoek 
gedaan. Het is kwelwater, regenwater dat het 
park uitstroomt.  

Zodra er vorst komt, wordt het fietspad spekglad. 
De Damesbende van Buiksloot heeft het stads-
deel gevraagd bij vorst het fietspad af te sluiten. 
Zout strooien helpt immers niet: het stroomt weg. 
En het zal nog wel een tijd duren voor het water 
uit het park is afgevoerd. 

Het kwelwater komt ook tussen de straatstenen 
op de Texelweg omhoog en neemt het het zand 
tussen de stenen mee. De straat verzakt en er zou 
zomaar een gat in het wegdek kunnen vallen. 

Gewaarschuwd 
Waterbeheer (nu Waternet) heeft in 2004 geadvi-
seerd een open watersysteem in het park aan te 
leggen met greppels en meer watergangen dan 
de ene sloot bij de (oude) Leeuwarderweg. Het 
huidige systeem met  drainagebuizen en grindkof-
fers is kwetsbaar en duur in het onderhoud. Wa-
ternet adviseerde ook een regelbare stuwcon-
structie te installeren om een peil aan te houden 
van minimaal NAP en maximaal NAP +0,30m, 
omdat het kleine watersysteem met weinig ber-
ging een flexibel peilbeheer vereist.

Vijver 
De damesbende heeft de bestuurscommissie 
voorgesteld weer een vijver aan te leggen. De 
buurt vraagt erom sinds de aanleg van het Noor-
derpark. Er is een vijver aangelegd in het park in 
1913. Deze vijver is gedempt bij de aanleg van de 
IJtunnel in 1963, maar in 1992 door de stadsdeel-
raad weer uitgegraven om wateroverlast in de 
winter en daling van het grondwater in de zomer 
te voorkomen.  

Foto van vorig jaar, nat en glad fietspad maar 
droge straten. Mensen die vorig jaar  ’s ochtends 
in het donker naar hun werk fietsten, gingen on-
deruit zonder dat ze wisten waardoor.

Kwelwater: regenwater dat wordt opgedrukt, 
doordat het waterpeil in het park te hoog staat. 
Het stroomt uit de verzadigde berm en komt om-
hoog tussen de stenen. De put kan het niet aan. 

Correctie Elzenhagen 
Lezers vroegen ons of het stedenbouwkundig 
plan voor Elzenhagen-zuid echt van de baan is, 
want dat zou ondemocratische zijn. 
De projectmanager CAN mailde dat het mas-
terplan (=het stedenbouwkundig plan CAN) niet 
van tafel is, maar op onderdelen zal worden 
aangepast.



Dijk 240 
Toen de straat bij Buiksloterdijk 240 
open werd gehaald vroeg de dames-
bende wat er gebeurde. Wijkbeheer 
Amsterdam Noord liet weten dat vol-
gens de WIOR-procedure dit werk kon 
worden uitgevoerd (= ambtelijk overleg 
over Werk In de Openbare Ruimte), 
ervan uitgaande dat er een vergunning 
was voor reconstructie van het en-
treeportaal en herinrichting van het 
trottoir. 
De damesbende die de bekendmakin-
gen nauwgezet volgt is niet op de 
hoogte van een vergunning voor de 
uitbouw en een verkeersbesluit over 
de wegversmalling, Bewonersvereni-
ging Buiksloot evenmin. De damesbende herinnert zicht dat omstreeks 

2000 in het zwembad over-
leg is geweest over de her-
inrichting van de dijk. Aan-
wonenden wilden smalle 
trottoirs, omdat er tweerich-
tingenverkeer is en een 
hoofdfietsroute. Nu is over 
wegversmalling geen over-
leg geweest. 
Er zijn parkeerplekken op-
geofferd. De damesbende 
vreest dat de toch al ono-
verzichtelijke T-kruising ge-
vaarlijker is geworden. De 
damesbende ziet auto’s op 
de T-kruising achteruit rij-
den, auto’s over de stoep 
rijden en vreest dat fietsers 
tegen de uitstekende stoep 
zullen rijden.  

Historische foto’s. De foto links moet van vóór 1907 zijn. Het huis waar de bakkerskar voor staat is ge-
sloopt. Voor nr 240 (het tweede huis) was wel een stukje trottoir, maar geen uitbouw. De foto rechts is 
van 1964; de entree en de stoep waren toen allebei smaller dan nu. 



Uit de bocht 
Er is weer een auto uit de bocht van een “oor” 
gevlogen. Over een paar jaar geven de bomen 
niet meer mee. Achter het hek is het fietspad. 

De knallen die u vrijdagavond hoorde, kwamen 
waarschijnlijk van het opblazen van een vuilnisbak 

bij de Roze Tanker.  
 Het haventje van Buiksloot is uitgebaggerd.

Panne 
De verlaagde Nieuwe Leeuwarderweg heeft geen 
vluchtstrook en tunnel-uit geen camera-controle. 
Toen deze auto er na een kwartier nog stond, 
belde een van de dames van de bende de politie. 
Er was toen zo een motoragent en meer hulp.


