
Evaluatie festivals
Ongeveer 25 mensen waren dinsdag 17 juli 
2012 om vijf uur in de Noorderparkkamer voor 
de evalutie van de festivals in het park. De heer 
Romke Steensma van de Afdeling Vergunnin-
gen van het het stadsdeel was lang aan het 
woord. Het stadsdeel had een inschattingsfout 
gemaakt met het Secret Gardenfestival, zei hij. 
Het stadsdeel had begrepen dat het vioolmu-
ziek enzo zou zijn. Dat was het, maar techno. 

Opname van het Secret Gardenfestival op 
www.youtube.com/watch?v=8gHeUMPBx0w 

De mensen in de zaal vonden de overlast van 
het Kabinet Lentefestival net zo groot. Het deed 
er kennelijk niet toe hoe de boxen stonden. Het 
water van het NH-kanaal en de ijzeren bak van 
de verlaagde Nieuwe Leeuwarderweg werkten 
als klankkasten die het geluid versterkten. Op 
de gevels van de huizen aan beide kanten 
―Wingerdweg, Buiksloterdijk en Leeuwarder-
weg― zijn waarden van meer dan 100 decibel 
gemeten op beide weekenden. 
De aanwezigen hadden niet alleen klachten 
over de muziek ―over de bassen vooral― die 
buiten- èn binnenshuis het leven verziekte. Een 
groot bezwaar was dat de buurt geen toegang 
had. Er stonden hekken en er werd toegang 
geheven, maar zelfs als mensen uit Noord had-
den willen betalen: ze waren niet uitgenodigd 

en de kaartjes waren uitverkocht. Er waren ver-
der klachten over de onbereikbaarheid van het 
stadsdeel en over gebrek aan communicatie. Er 
waren ook klachten over de autoʼs in het park 
en over schade aan het park. Over andere eve-
nementen zoals het Noorderparkfestival en de 
Floradorp-opera, waren geen klachten.
Aanvragers van een evenement zullen in de 
toekomst bij hun aanvraag meer informatie 
moeten verstrekken, zei Steensma. Welke ar-
tiesten komen er precies? Wat is het voor mu-
ziek? Aanvragers zullen een compleet akoesti-
sche rapport moeten overleggen, waarin ook 
staat wat de geluidsbelasting op de woningen 
zal zijn. Op de vraag aan welke normen een 
aanvraag getoetst zal worden, gaf Steensma 
geen antwoord. Er is geen beleid welke evene-
menten er komen, legde Steensma uit, want het 
stadsdeel is afhankelijk van de aanvragen. Het 
beleid is in elk geval “niet alles plat slaan”, zei 
hij. Dit jaar komen er geen grote evenementen 
meer, want die zouden inmiddels moeten zijn 
aangemeld.
Voor de beoordelingsfouten van de twee festi-
vals gaf Steensma als excuus dat de festivals 
op het laatste moment verplaatst waren naar 
het Florapark. Dit lijkt een bevestiging van wat 
we anoniem eerder hoorden, namelijk dat de 
festivals oorspronkelijk op het voetbalveld in het 
Volewijkspark gehouden zouden worden, maar 
verboden zijn i.v.m. de openbare orde: in het 
donker kunnen ʻs avonds geen grote evene-
menten gehouden worden langs de verlaagde 
Nieuwe Leeuwarderweg, zeker niet als er alco-
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hol geschonken wordt. De groene gazen hek-
ken zijn niet sterk en niet hoog genoeg. Het 
gaat om de veiligheid van het verkeer èn om de 
veiligheid van de mensen zelf.  
Steensma had weinig antwoorden, maar in de 
toekomst zou het stadsdeel niet zuinig zijn met 
brieven, zei Steensma. De aanwezigen wilden 
zeker weten dat het niet nog eens zou gebeu-
ren, niet weer een afgesloten park en niet weer 
11 uur achter elkaar muziek met zware bassen. 
Steensma liet zich er echter niet op vastpinnen 
dat er geen grote, besloten festivals meer ko-
men. 

Duurzaam
Het Secret Garden festival heeft het 
UMEF-keurmerk voor duurzame evene-
menten gekregen, want het heeft gerecy-
clede decoraties gebruikt, geen flyers ge-
maakt, het podium verlicht met stroom 
van ligfietsen en bezoekers aangeraden 
per fiets te komen. 

Flash crowd 
De Roze Tanker mag van het stadsdeel geen reclame maken. Gebruikers van het gebouwtje gebrui-
ken sociale media voor hun aankondigingen. Zo deed “De Geile Bocht”, een (sub)cultureel digitaal 
platform, via een digitale sneeuwbal een oproep om op 14 juli 2012 bij de Roze Tanker naar oude 
oude 8mm animatie-films te komen kijken met hapjes, drankjes en dansjes. Het was gezellig bij de 
Roze Tanker.

Kinderen zijn zich van geen kwaad bewust als 
ze chillen langs de verlaagde Nieuwe Leeuwar-
derweg en met een bal spelen. 



Roze Tanker
Op 21 juli 2012 werd een bewoonster van de 
Leeuwarderweg op het middelste viaduct bijna 
geschampt door een auto die van de Roze Tan-
ker kwam. Ze gaf een klap op het dak van de 
auto. De chauffeur stopte, toeterde en dreigde 
met de politie. Dat moet u doen was haar ant-
woord, er staat een forse boete op rijden in het 
park. Na dit vervelende voorval heeft zij per e-
mail contact gehad met een beheerster van de 
Roze Tanker, met de politie, Evert Verhagen en 
de Stichting Samenscholers.
De bewoonster van de Leeuwarderweg meent 
dat sinds het overleg op 7 mei 2012 (zie 
Nieuwsbrief 93) het autoverkeer bij de Roze 
Tanker eerder is toe dan af genomen. Bij na-
vraag bleek haar dat de afspraken binnen de 
organisatie van de Roze Tanker niet waren 
doorgegeven. Men bleek er niet van op de 
hoogte dat activiteiten bij het stadsdeel moeten 

worden gemeld en dat voor grote evenementen 
vergunning moet worden aangevraagd. Sterker, 
bij de Roze Tanker meende men ervan te zijn 
vrijgesteld.
Naast de activiteiten van de Roze Tanker wor-
den spontaan feestjes georganiseerd onder de 
luifel van de Roze Tanker, met alle overlast van 
dien, zoals geluid en rommel, schrijft de be-
woonster. Er staan nergens afvalbakken. Of die 
gebruikt zouden worden is misschien een 
vraag, maar het zou vast helpen. Op de uitno-
digende slaapbanken wordt wild gekampeerd 
met wildplassen en wildpoepen in het park. 
Parkprojectmanager Evert Verhagen mailde 
haar vanaf zijn vakantieverblijf. Het incident op 
21 juli had nooit mogen plaats vinden, schreef 
hij. Hij zal de afspraken met de Roze Tanker na 
de vakantie bespreken met porterfeuillehouder 
Kees Diepeveen. Voorlopig zijn alle activitei-
ten in de Roze Tanker stop gezet. Verhagen is 
met de Stichting Samenscholers in gesprek en 
verwacht goede afspraken te maken over de 
Roze Tanker. 
Verhagen wil in het park alleen beheervoertui-
gen toestaan. Hij wil paaltjes op alle drie de vi-
aducten en optreden tegen autoverkeer in het 
park. Van het stadsdeel horen we dat op de 
bouwweg een slagboom komt. 

IJtunnel
Voor de IJtunnel stond op 10 juli 
2012 urenlang een bussenfile ver-
oorzaakt door het doseersysteem 
van de tunnel. (Foto links, geno-
men bij het oor van het Meeuwei).

De bussenfile veroorzaakte op zijn 
beurt files in de omtrek: in Noord, 
op de Ring A 10 en daarbuiten.   
Hier de files op èn boven de bo-
tonde van de Nieuwe Purmerweg 
.



Afsluitingen IJtunnel
De IJtunnel is afgesloten voor autoʼs en vracht-
autoʼs. Hij is inmiddels ook afgesloten voor tou-
ringcars. Alleen nood- en hulpdiensten, open-
baar vervoer en taxiʼs mogen erdoor. 
De IJtunnel wordt op een aantal dagen voor alle 
verkeer gesloten ―ook voor GVBbussen― 
voor het testen van installaties in de tunnel:
•  op zondag 26 augustus van 08.00 uur tot 

20.00 uur
• van vrijdag 31 augustus 20.00 uur tot zater-

dag 1 september 12.00 uur
• op zondag 2 september van 8.00 uur tot 20.00 

uur en 
• in een onbekend aantal doordeweekse nach-

ten tussen 01.30 uur en 05.30 uur. 
De tunnel is maandag 3 september weer open. 

Onderdoorgang Adelaarsweg
DIVV verspreidde in de Vogelbuurt een brief 
waarin stond dat autoʼs ʻs avonds en in de 
weekenden getolereerd werden op de onder-
doorgang van de Adelaarsweg onder de Van 
Hasseltweg. De aannemer was het zat dat hij 
iedere ochtend de hekken en palen terug te 
moest zetten. 
De Damesbende van Buiksloot is naar de 
bouwkeet op het Meeuwenei gegaan, waar 
DIVV spreekuur houdt, om te vragen eerst het 
fietspad en voetpad  langs de Adelaarsweg 
weer te openen, en daarna pas auto's weer op 

de rijbaan toe te laten. De damesbende vond 
het gevaarlijk als auto's, fietsers en voetgan-
gers door elkaar heen om de hekken en zand-
zakken zouden slingeren, vooral ʻs avonds. 
Mevrouw Desiree Barendregt van DIVV kon 
geen begrip opbrengen voor de bezorgdheid 
van de damesbende. De wanden van het via-
duct moesten nog geschilderd worden en er 
moest nog worden geasfalteerd. Zij vond het 
gevaarlijk als er dan mensen zouden passeren. 
De damesbende verliet mismoedig de bouw-
keet, maar een week later maakte de aannemer  
het ambtenarenfietspad en het voetpad bij de 
Kinderboom weer vrij! De opzichter had er bij 
het gesprek in de keet bij gezeten, niets ge-
zegd, maar wel geluisterd. Of hij had het stukje 
van de damesbende in Het Parool gelezen. 

Buiksloterweg blijft dicht 
Op de Buiksloterweg blijft de onderdoorgang 
van het fietspad onder de Van Hasseltweg voor-
lopig dicht. Hij zou deze zomer opengaan, maar 
de bouw van de fiets/voetbrug naar het metro-
station is met een jaar vertraagd. Als onze 
bronnen kloppen door fouten in het bestek van 
DIVV. 
Deze zomer is de Varenweg ook dicht. Fietsers 
moeten nu omrijden over de volle lengte van de 
Wingerdweg, van Hagedoornweg tot Floraweg. 
De Wingerdweg is smal en niet geschikt voor 
doorgaand verkeer, maar hij wordt gebruikt door 
sluipverkeer dat de drukke Kamperfoelieweg 

Drukke pont
Op 28 juli 2012 was de 
IJtunnel voor de eerste 
keer ook dicht voor GVB-
en andere OV-bussen. 
Alle bussen gingen naar 
de Tolhuispont, ook de 
32 en 33 die naar de IJ-
pleinpont zouden gaan.   
Bij de Tolhuispont ston-
den verkeersregelaars 
die auto’s weg stuurden 
en regelden dat de pon-
ten niet te vol werden.



mijdt. Er wordt veel te hard gereden. Er zijn 
drempels geweest en wegversmallingen, maar 
niets hielp. 

De damesbende heeft DIVV gevraagd de 
Buiksloterweg open te stellen, in elk geval zo-
lang de Varenweg dicht is. Het is niet zomaar 
een fietspad, het is de hoofdfietsroute van Am-
sterdam-centrum naar Waterland en verder. De 
dames zagen dat het fietspad gebruikt wordt als 
opslagplaats. De aannemer heeft er vlak naast 
nog veel ongebruikte opslagruimte, zie de fotoʼs 
hieronder. Het leek hun dat het fietspad open te 
stellen was. Het antwoord van DIVV was een 
kort: nee. 

Regenschermen
Bij een beetje flinke regenbui kunnen de pom-
pen van de verlaagde Nieuwe Leeuwarderweg 
het water niet meteen weg krijgen. 

Ambtenarenfietspad op Adelaarsweg weer vrij
De slalom route voor fietsers en voetgangers over de rijbaan van de Adelaarsweg (foto links) en het 
heropende ambtenarenfietspad (foto rechts). De damesbende noemt het kruisingsvrije fietspad van 
IJpleinpont naar het stadsdeelkantoor het ambtenarenfietspad. Dit fietspad is van extra belang nu 
het doorgaande fietspad over de Buiksloterweg gevaarlijke omleidingen heeft. De linker foto is van 
de damesbende en gepubliceerd in Het Parool.

De aannemer gebruikt het fietspad van de Buiksloterweg voor opslag (foto links). Hij heeft op het 
gras langs de Buiksloterweg nog een groot ongebruikt terrein afgeschoten met hekken (foto rechts). 



Omleiding omgeleid
Aan het begin van de va-
kantie was de Win-
gerdweg ook afgesloten, 
zonder enige waarschu-
wing. Er stond een kraan 
midden op straat. De om-
leiding van de Buikslo-
terweg klopte niet meer. 
De kraan was na een 
paar dagen weer weg. 

Herdenkingspaaltje
Op verzoek van de weduwe van het slachtoffer zal een paaltje bij 
de IJtunnel de plaats markeren waar op 20 december 2007 een 
man is verongelukt bij de aanleg van de NoordZuidlijn. 
De jonge man (33) reed over de IJtunnelweg langs het werk aan 
de NZlijn. Een stalen damwandplaat viel op het dak van zijn auto. 
De plaat was opgehesen met één hijsstrop in één hijsgat, en viel 
doordat het hijsgat scheurde. Voorzover wij weten staat de precie-
ze oorzaak van het scheuren nog niet vast. Er loopt een straf-
zaak tegen de kraanmachinisten en hun werkgever. 

Damwandplaat in strop in 2009

Sluipverkeer
Deze auto heeft 
een sluipweg ge-
vonden door het 
park. Toen er een 
file stond op de 
Nieuwe Leeu-
warderweg reed 
hij via het park 
naar het Meeu-
wenei. 

Een slagboom op 
de bouwweg 
moet dit verkeer 
tegenhouden. 



Auto’s over de stoep
Op de Buiksloterdijk rijden geregeld autoʼs, mo-
toren en brommers over de stoep. Bewoners-
vereniging Buiksloot heeft het stadsdeel ge-
vraagd om een grote plantenbak naast Buikslo-
terdijk 138 om dit verkeer tegen te gaan. Het 
stadsdeel heeft het verzoek afgewezen, omdat 
zoʼn bak structureel onderhoud vergt. Maar wie 
ziet hoe dijkbewoners het openbare groen hier 
onderhouden, moet geloven dat zij ook een bak 
goed zouden onderhouden. Ondertussen heeft 
de Afdeling Groen tegen de damesbende ge-
zegd dat er op de werf nog een bak staat, die 
hier geplaatst kan worden. Er komt overleg 
over. Het alternatief is een hek, maar dat is 
minder mooi.

Maaien
In Volewijkspark-west is hier en daar machinaal 
gemaaid, zoals langs het lindenlaantje  (boven) 
en achter de Roze Tanker (onder). Dit deel van 
het park vraagt om meer onderhoud. 
Op verzoek van Bewonersverening Buiksloot is 
de oever van de achtersloot gemaaid. 

Als er even geen geparkeerd auto’s staan scheuren auto’s, motoren, brommers en zelfs zo’n gevaarte 
langs de huizen.

Bord op het hek bij het werkterrein van de 
NZlijn bij de Sixhaven



Inbraken
Deze zomer is op de 
Buiksloterdijk verschil-
lende malen ingebroken, 
ook op klaarlichte dag. 
Bel bij onraad 112. 

Olifantenpaden 5
In het vorige nummer 
stond het begin van het 
Kaagmanpad (van de 
Leeuwarderweg naar de Nieuwe Purmerweg). 
Het pad ontstond na de aanleg van het Buikslo-
terzeedijkviaduct en heeft verschillende zijpa-
den gekregen. Hieronder het zijpad naar de 
Waddendijk  

Kinder-
vakantieweek 
De kindervakan-
tieweek op het in-
tieme, met bomen 
omringde voetbal-
veld van Vole-
wijkspark-west was 
vorige week een 
succes.

Op de voorgrond 
drummen, op de 
achtergrond hut-
ten bouwen. Er 
was nog veel meer 
te doen. 

Zieke wilgen
Het stadsdeel gaat de zieke wilgen achter de 
Buiksloterdijk niet helemaal verwijderen, maar 
afzagen. Na kappen moet de stronk worden uit-
gegraven en dat zou schade doen aan het om-
ringend groen. De stam zou kunnen uitgroeien 
als knotwilg of anders woonplaats bieden aan 

spechten en insecten tot hij 
omvalt. Hij kan dan gemakke-
lijk worden opgeruimd.

Het is te hopen dat deze 
sperwer (gefotografeerd in 
een tuin vlakbij) zijn nest niet 
in een zieke boom heeft.

Kaagmanpad
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Zijpad van het Kaagmanpad


