
Stippen kijken
Woensdagmiddag om vier uur (16 maart 
2011) geeft een ambtenaar van het stadsdeel 
in Volewijkspark-west tekst en uitleg van de 
stippen op de bomen. 
Er zouden twee kleuren stippen gebruikt wor-
den: een voor te kappen bomen en een voor 
twijfel-gevallen. We zien echter alleen oranje 
stippen.

Voorlopige voorziening
Er zijn over de kapvergunningen drie zienswij-
zen ingediend. Alledrie zijn van de hand gewe-
zen. De indieners hebben verschillend gerea-
geerd. Eén heeft een gesprek met stadsdeel-
wethouder Diepeveen. De damesbende heeft 
zijn bedenkingen in een brief aan het stads-

deelbestuur geschreven. Door een tijdelijke 
leemte in de wet is er geen bezwaarprocedure. 
De damesbende vindt dat ze hun bezwaren 
toch eerst moeten voorleggen aan het stads-
deelbestuur, vóór ze het hogerop zoeken. 
Een van de indieners van de derde zienswijze 
heeft formeel beroep ingesteld en om een voor-
lopig kapverbod gevraagd, omdat het stadsdeel 
de kap niet wil opschorten tijdens het beroep.
Een voorlopige voorziening is een hard middel, 
maar we herinneren ons dat in 2006 bij een be-
roep tegen de kapvergunning voor het tunneltje, 
het stadsdeel gewoon kapte. Bij de zitting riep 
de jurist van het stadsdeel: ze zijn gekapt! 
Hiermee eindigde de zaak, want de bewoners 
hadden geen belang meer. 
Met een voorlopig kapverbod wordt onherstel-
bare schade aan het park voorkomen. 
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Een creatieve geest heeft bedroefde en boze smiley’s gemaakt van de stippen die de afgelo-
pen week op bomen in Volewijkspark-west zijn gezet. Een stip betekent waarschijnlijk 
kappen :-(  De dikke bomen op de achtergrond hebben ook stippen.
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Wees alert
Het stadsdeel heeft zichzelf vier kapvergunnin-
gen gegeven voor het kappen van 466 bomen 
in Volewijkspark-west. Ze worden naar het zeg-
gen van het stadsdeel formeel op 15 maart van 
kracht. 
De ene ambtenaar zegt dat na 15 maart de kap 
begint, maar een andere bezweert de dames-
bende dat er niet gekapt wordt voordat met het 
bestuur van bewonersvereniging Buiksloot de 
twijfelgevallen zijn langs gelopen. En dat ge-
beurt pas op 16 maart (zie boven). 
Evert Verhagen van het Noorderpark heeft 
schriftelijk toegezegd dat de stippen minstens 
een maand voor de kap op de bomen worden 
gezet. Dan zouden er dus nog een week of drie 
zijn om te overleggen of kap nodig is.  

Dit schreef Evert Verhagen aan de bewoners-
vereniging. Geruststellende woorden. Maar ga 
toch direct kijken als u motorzagen hoort. En 
klim in de telefoon voor het te laat is. 

Kaalslag voorkomen
In de kapvergunningen staat: “Om onnodige 
kaalslag te voorkomen wordt (…) de kapver-
gunning pas van kracht zes weken nadat de 
benodigde omgevingsvergunningen (…) zijn 
verleend. (Omgevingsvergunning is een nieuw 
verzamel-woord voor vergunningen voor bou-
wen, kappen, slopen aanleggen e.d.) We heb-
ben ons afgevraagd welke omgevingsvergun-
ningen nodig zijn voor de plekken waar gekapt 
wordt.

1. Landhoofden bruggen
Er wordt gekapt voor de landhoofden van de 
bruggen over het NHkanaal. Voor de bruggen 
zijn bouwvergunningen nodig en ontheffingen 
van de provincie. De ontheffingen zijn zelfs nog 
niet aangevraagd. Voorzover wij weten worden 
de ontwerpen voor de bruggen herzien, om de 
kosten binnen het budget te houden en om aan 
de eisen van de scheepvaart tegemoet te ko-
men. Bouwvergunningen zijn nog niet aange-
vraagd.
We houden er rekening mee dat de bruggen 
veranderd worden i.v.m. de scheepvaart. We 
houden er ook rekening mee dat er niet twee 
maar één brug komt om financiële redenen. De 
plaats voor de landhoofden is dus onzeker en 
kappen voor de landhoofden is voorbarig. 
2. Entree
Bij de parkentree zou een hoge mast moeten 
komen. Daar is een bouwvergunning voor nodig 
die nog niet is aangevraagd. 

Zo’n mast als bij de Adelaarsweg staat zou ook 
als entree bij de Buiksloterdijk komen. Een ver-
gunning hiervoor is er nog niet. 

3. Projectbesluit
Voor de kap doet het stadsdeel een beroep op 
het besluit van het stadsdeelbestuur over het 
definitieve ontwerp voor Volewijkspark-west 
(DO 2) van 16 februari 2010. Er zijn sindsdien 
grote wijzigingen in het ontwerp aangebracht:
• de kade langs het kanaal is vervallen
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“We laten jullie op tijd weten wanneer de 
daadwerkelijke kap gaat plaats vinden. Twij-
fel gevallen laten we dan staan. Die worden 
eventueel gekapt in een tweede fase als 
echt duidelijk wordt dat ze niet kunnen blij-
ven staan.”



• het fietspad langs het kanaal komt niet vlak 
langs het water, maar blijft op zijn huidige 
plek.

• het plein vervalt voor het grootste deel
• er komt een groot talud aan de zuidkant 

dwars door het park
• het pad aan de noordkant wordt geheel ver-

hoogd aangelegd
• er komt horeca langs de Nieuwe Leeuwar-

derweg waar vroeger een “balkon” langs het 
evenementenveld was gepland

Wijzigingen van deze omvang maken het vol-
gens de damesbende noodzakelijk dat een 
nieuwe project besluit genomen wordt. 

Klei
In het vorige nummer schreven we dat het pro-
jectteam van het Noorderpark de vrees voor 
wateroverlast in Volewijkspark-west afwimpelde 
met het argument dat het park kan afwateren 
op het Noordhollandsch Kanaal. 
Het parkteam heeft het bij het verkeerde eind, 
hebben wij inmiddels begrepen van deskundi-
gen op de dijk. De ondergrond van het park is 
klei en een kleilaag laat geen water door. Bo-
vendien ligt langs het hele kanaal een kleidijk. 
Deze zorgt ervoor dat het waterpeil in het 
Noordhollandsch Kanaal op peil blijft, ook in tij-
den van droogte. De laaggelegen delen van het 
park, die tussen de verhoogde paden komen te 
liggen kunnen dus niet afwateren op het ka-
naal.

Onderzoekresultaten
Bevestiging van de kleibodem zou het gron-
donderzoek moeten geven dat in de november 
op de paden in het park is gedaan. Damesben-
de van Buiksloot heeft de resultaten proberen te 
achterhalen. Er stond een foto van in Nieuws-
brief 72. Het stadsdeel heeft gezocht, maar kan 
niets vinden. Het moet in opdracht van een an-
dere instantie zijn gebeurd, deelt het stadsdeel 
mee. De dames hebben nu bij het bedrijf geïn-
formeerd dat het onderzoek heeft gedaan, WLN 
in Nieuw Vennep. 
Voor de resultaten van de geluidsmetingen 
langs de Nieuwe Leeuwarderweg zijn de dames 
door het stadsdeel terugverwezen naar de 
NZlijn.

Bedolven konijnenburcht
Een buurtgenoot had afspraken met de ecoloog 
van het stadsdeel. Konijnen zouden niet zo-
maar verjaagd worden. Vorige week zag hij tot 
zijn ontzetting dat de konijnenburcht achter het 
roze benzinestation onder zand en beton-platen 
was bedolven. De ecoloog heeft zijn excuses 
gemaakt en holletjes gegraven voor de konijnen 
die niet zijn gestikt. 

Volgens parkontwerp DO2 zou er achter het 
roze gebouwtje niet geplaveid worden. 

Zo was het een paar jaar geleden. Foto’s onder 
en boven. Het witte BP-gebouwtje is nu roze. 

Vier bomen hebben geen stippen. 
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Zuidzijde, nu.

Zuidzijde toen 

Noordzijde toen 

Noordzijde nu

roze gebouw-
tje in park-
ontwerp



Het fietspad langs het kanaal in Volewijkspark-
west is zo kapot, dat het stadsdeel het niet re-
pareert. Er wordt tijdelijk een andere route ge-
maakt. Van de Buiksloterdijk gaat u over een 
klinkerpad naar het terrein van het roze ge-
bouwtje. Dat wordt tijdelijk geplaveid met grote 
betonnen platen. Zie de foto boven. Via een 

ander stukje klinkerweg komt u ter hoogte van 
het middelste viaduct een op een pad langs de 
Nieuwe Leeuwarderweg. Dit wordt nu aange-
legd, zie de foto hieronder. Bij het zuidelijke vi-
aduct gaat u over een brede asfalt weg met een 
bocht en een helling naar het betegelde fiets-
pad langs het Noordhollandsch Kanaal.  
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Er rijden geregeld auto’s over de fietspaden in het 
park en over het lange Buiksloterzeedijk-viaduct. 
Hoe zij op het viaduct komen is ons een raadsel. 
Henzelf soms ook. Deze automobilist houdt een fiet-
ser aan om de weg te vragen. 

Auto’s rijden ―vooruit of achteruit― over de 
bouwweg naar de botonde. Gevaarlijk tegen het 
verkeer in, maar begrijpelijk. De bouwweg is ver-
broken voor de aanleg van het omgeleide fietspad 
(zie boven). Auto’s die via de bouwweg het park in 
rijden, kunnen er alleen nog uit via het kapotte 
fietspad langs het kanaal.  

Fietspad omgeleid


