
Rectificatie
In het vorige nummer stond tot driemaal toe 
Volewijkspark-oost waar Volewijkspark-west 
moest staan. Onze lezers blijken de vergissing 
doorzien te hebben, maar toch excuses. Over dit 
deel van het park is recent nieuws.

Motorzagen in het park

Wat gebeurt er?
Op de Buiksloterdijk zijn binnen een week twee 
brieven van het stadsdeel bezorgd over Vole-
wijkspark-west. Vorige week donderdag werd 
aangekondigd dat er “onderbegroeiing” zou 
worden verwijderd. Dat was merkwaardig want 
het is vorig jaar al gebeurd. Toegegeven, er wa-
ren wat vleugelnoten en vlieren uitgelopen, 
maar de andere stobben vertoonden geen te-
ken van leven meer. En dan waren er wat 
braambosjes. Was dat alles? 
Navraag leidde dinsdag tot een bezoek van 
twee ambtenaren aan Bewonersvereniging 
Buiksloot. Zij hadden een kaart waarin het be-
stek voor de herinrichting van Volewijkspark-
west werd gemaakt. Daaruit bleken een aantal 
wijzigingen ten opzichte van het Definitieve 
Ontwerp (DO 2) dat vorig jaar is vastgesteld. 
Hierover hieronder meer. Eerst de onderbe-
groeiing. 

De beide heren legden uit dat het echt ging om 
niet meer dan verwijderen van de onderbegroei-
ing en van de stobben en om maaien van riet bij 
het moerasje en langs de oever van het kanaal. 
Dit alles om te voorkomen dat er straks gebroed 
wordt. Het zou voorzichtig gedaan worden zo-
dat vogels en dieren de tijd hadden om te vluch-
ten. Konijnenburchten waren gemarkeerd. 

Gemarkeerde konijnenburcht

Motorzagen
De volgende dag, woensdag, reageerde de 
damesbende direct op het geronk van moterza-
gen. De dames zagen een boom omgaan en 
begonnen te bellen. Het duurde even voor zij 
verantwoordelijke ambtenaren aan de telefoon 
kregen. 

Meer bomen om

Zij zagen meer bomen omgaan. Ambtenaren 
van het stadsdeel die met eigen ogen zagen dat 
er bomen waren gekapt, legden het werk stil en 
stuurden de aannemer naar huis. Dat stond in 
de brief van gisteren. 
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Illegale kap
De damesbende dook in zijn archief en vond 
een plaatje van de eerste boom die langs het 
fietspad is gekapt.

De esdoorn in volle glorie bij de pijlpunt.

Wij hebben de boom opgezocht op de kaart bij 
de kapvergunning. Hij staat erop als ‘acer 295’, 
een boom die volgens de kapvergunning dient 
te blijven staan. Wij hebben een stukje van de 
kaart gecopieerd en de bomen gekleurd. Groen 
zijn bomen die blijven staan. Rode met een 
kruis staan op de nominatie om te worden ge-
kapt. Esdoorn 295 is langs het pad de eerste die 
had moeten blijven staan. Zie pijl. 

En zo ligt hij er nu bij:

Veranderingen t.o.v. DO 2
Tijdens de bespreking over de brief bleek dat er 
in het bestek wijzigingen kwamen ten opzichte 

van DO 2. Wij hebben ze uit ons geheugen 
grofweg aan gegeven op een oude foto van het 
park met daarop DO 2 (hiernaast) .
In DO 2 is het oorspronkelijk geplande “balkon” 
langs de Nieuwe Leeuwarderweg geschrapt. 
Eronder zou horeca komen. De dekken komen 
er niet en het balkon ook niet. Het zou er ook 
niet aangenaam toeven zijn want het geluid is 
ver boven de norm voor parken (40 dB). 
In het ontwerp-bestemmingsplan Noordepark, 
dat nog niet is gepubliceerd, staan op de plek 
van de balkons bouwlocaties voor horeca. In 

die strook staat ook het roze tankstation; dit 
blijft staan. Ook ten noorden van het tankstation 
is een bouwlocatie en nog een langs de rand 
van de uitlaat van de ringvaart. Dat ergens een 
bouwlocatie is wil niet zeggen dat het helemaal 
volgebouwd mag worden, is ons uitgelegd. 
De bouwweg achter de Buiksloterdijk is blij-
vend, de bouwweg in het park is tijdelijk. Er 
komt een pad voor in de plaats vanaf het mid-
delste viaduct achter het roze tankstation langs 
naar de entree (zie de kaart hiernaast). Het 
fietspad van de Buiksloterdijk naar het kanaal 
wordt verschoven en opgehoogd tot ongeveer 
2,8m +nap. Een en ander betekent dat er in in 
de noordoost hoek van het park veel gekapt 
moet worden, en dat niet alleen voor het en-
treeplein. Het deel langs de Nieuwe Leeuwar-
derweg wordt ingezaaid met gras, omdat er an-
ders weer een kapvergunning moet worden 
aangevraagd als er gebouwd gaat worden. Op 
de opmerking dat dit een open waaigat wordt 
van de Nieuwe Leeuwarderweg naar de 
Buiksloterdijk, hadden de ambtenaren geen 
antwoord.
De weg van het zuidelijke viaduct naar de be-
oogde hoge brug over het kanaal wordt een 
groot hoog en dus breed talud; het komt niet 
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fietspad naar viaduct
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bouwlocatie

Op een oude foto van het park de 
ontwerp-tekening van DO 2 en 
daarop met gekleurde vlakken de 
wijzigingen. 
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zoals de bedoeling was op palen met horeca-
ruimte er onder. Het plein aan de zuidkant van 
het voetbal/evenementenveld verdwijnt groten-
deels onder het talud. Ten noorden hiervan is 
de strook waar belangrijke leidingen liggen, zo-
als een hoofd-gasleiding. Op deze strook mag 
niet gebouwd worden, al geeft het ontwerp-be-
stemmingsplan een bouwbestemming aan. Er 
moet aan de overkant in het Florapark een 
landhoofd komen dat even breed zal beginnen 
en dat lang zal moeten zijn om zonder al te stei-
le helling het park-niveau te bereiken. Het zal 
daar ook een groot stuk park kosten. Voor dit 
probleem is nog steeds geen aandacht.

Kuilen 
Door de hoge ligging van de paden ontstaan 
kuilen in het park. De vrees dat er net als in Vo-
lewijkspark-oost  zoveel water blijft staan dat de 
bomen dood gaan (foto hieronder), deelden de 
ambtenaren niet. Zij denken dat dit deel van het 
park op het kanaal kan afwateren. Over opmer-
kingen dat de ondergrond en de oever van het 
kanaal van klei zijn en niet doorlatend, haalden 
zij hun schouders op. Maar dat moerasje is er 
toch niet van zelf? Daar is de grond in elkaar 
gereden door de bedrijven die hun leidingen 
verlegde, was de verklaring. Oude dijkbewoners 
weten echter dat het moerasje er allang was 
vóór die tijd en dat het voetbalveld bij regen 
lang vol plassen stond. 

Het stadsdeel betreurt dat in Volewijkspark-
oost ondanks drainage een natte plek blijft (fo-
to) en schrijft naar een oplossing te zoeken. 

De oever
Langs het kanaal komt geen harde kade en het 
fietspad blijft waar het nu ligt. Het is mooi dat de 
oever zacht blijft, maar de reden is niet de eco-
logie, maar het feit dat er langs het kanaal een 
heel pakket leiding ligt, waar niet zomaar een 
pad opgelegd kan worden.

Gisteren werd vanaf dekschuit Erik het riet 
gemaaid. De Erik werd voortgeduwd door 
sleepboot Josephine. Het werk was in no-time 
klaar. Aan de rechterkant van het pad ziet u 
hoe de kappers hebben huisgehouden. De 
braambosjes hebben ze laten staan. 

De ontwerper
Zondag zei Adriaan Geuze, de ontwerper van 
het Noorderpark, op de TV in Kunststof: “Par-
ken zijn gedichtjes”, met als uitleg: “Een park 
dient geen enkel doel.” 
In zijn beschrijving van een park op een ver-
keerstunnel in Madrid noemde hij de autoweg 
die er eerst was een verkeersriool, te vergelij-
ken wat er op de Zuidas in Amsterdam zou ko-
men.
Volewijkspark-oost noemde hij “een poëtisch 
circuit van asfalt” “met een knipoog naar de 
snelweg”. Hij vergiste zich af en toe. Hoe lang is 
hij er niet geweest?
Toen Geuze anderhalf jaar geleden in het park 
was, leverde het op dat er minder gekapt werd. 
Misschien moet hij eens komen kijken hoe van 
zijn poëtische bedenksel een verkeersriool is 
gemaakt, hoe bomen stervend in het water 
staan en hoe met zware taluds stukken worden 
afgehakt van wat hij ontworpen heeft. 

Verkiezingen
Voor een goed fietsbeleid moet u bij Groen 
Links, CU/SGP, D66 en PvdA zijn. Voor behoud 
van vaarwegen bij PvdA, D66 en Groen Links. 
Stemt u PvdA? Breng dan uw stem uit op Goh-
dar Massom, nr 8. Een ster op deze terreinen. 
En stel anders zelf de oostwest-verbindingen en 
het Noorderpark in uw partij aan de orde. 
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Leslocatie in het Noorderpark
Er zijn inmiddels concrete plannen voor een 
leslocatie en materialen-opslag in het Noor-
derpark. Daar kunnende leerlingen theorie- 
en praktijklessen volgen en meteen aan de 
slag in het groen. (bron: website Clusius) 


