
Water
Volewijkspark-oost is verzadigd van het water 
en dat water kan niet weg. Om te zien hoe dat 
komt zijn we in de geschiedenis van het water 
gedoken. De Volewijk ligt buiten de primaire 
Waterlandse zeedijken; hij werd droog gehou-
den met sloten naar het NHkanaal. 
Het Volewijkspark is vóór de Eerste Wereldoor-
log ontworpen, zie de kaart op de volgende pa-
gina. De sloten werden vijvers die, net als de 
sloten, in open verbinding stonden met het 
NHkanaal. Het werd een park “met prachtige 
doorkijkjes op grote en kleine vijvers” (citaat uit 
het Handelsblad van 28 juni 1933). 
Bij de aanleg van de IJtunnel (1968) werd het 
Volewijkspark doorgesneden door de hoog 
aangelegde Nieuwe Leeuwarderweg. De vijvers 
werden gedempt. Er was geen open verbinding 
meer; de waterafvoer moest via het grondwater 
naar het NHkanaal. Toen kreeg het park water-
overlast. 

De problemen waren in 1990 zo groot dat be-
sloten werd een vijver te graven “want in natte 
tijden stond het water op het maaiveld”. Op de 
toestemming van de Dienst Riolering en Water-
beheer werd niet gewacht door het stadsdeel. 
Waterbeheer wilde een waterpeil van -1m NAP, 
een overstort op het NHkanaal voor natte tijden 
en een waterinlaat voor droge tijden. In 1993 
werd de vijver aangelegd met een waterpeil van 
-0,5m NAP. De vijver kreeg een overstort via 
het regenwaterriool op het kanaal. Waterbeheer 
legde zich er bij neer toen de vijver een voldon-
gen feit was. Het werd een prachtige vijver met 
dikke karpers. 
In 2005 werd de vijver gedempt omdat leidingen 
moesten worden geboord onder het NHkanaal 
en diep onder de Nieuwe Leeuwarderweg door, 
om de Nieuwe Leeuwarderweg te kunnen ver-
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Onder het nieuwe klimbos zwemmen eenden. 
In de jaren negentig is een vijver aangelegd om 
wateroverlast in Volewijkspark-oost op te hef-
fen.

Bevroren eendenplas bij het klimbos
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lagen en het gespleten Volewijkspark te kunnen 
helen. Er zou een dek komen over de verlaagde 
weg ter compensatie van de grote stukken die 
aan het park onttrokken werden voor op- en af-
ritten en het metrostation Van Hasseltweg. 

Geschiedenis herhaald
Oorspronkelijk wilde de ontwerper van het 
Noorderpark, Adriaan Geuze, een vijver bij de 
entree bij de Noorderster (kruispunt Meeuwen-
laan-Waddenweg), maar uit de Notitie hydrolo-
gische aspecten van het Noorderpark, geschre-
ven door De Jong en Kern van Ingenieursbu-
reau Amsterdam (IBA) bleek, dat deze vijver op 
+1m NAP zou komen te liggen, ver boven het 
grondwaterpeil. Deze vijver was praktisch on-
haalbaar en is uit het ontwerp geschrapt. 

In de klankbordgroep is sinds 2005 gewaar-
schuwd dat de vijver in 1993 niet voor niets is 
aangelegd. De Jong (IBA) kwam op 13 februari 
2007 naar de Klankbordgroep om uit te leggen 
dat het goed geregeld was met een sloot, een 
greppelsysteem en een persleiding. Zo was in-
derdaad zijn advies, maar het is er niet geko-
men. Er is een korte sloot met grindkoffers met 
drainagebuizen. De buizen moet geregeld 
doorgespoten moeten worden. Dat gebeurt niet. 
Het zal de verklaring zijn van al het water. 
Het stadsdeel heeft besloten te bezuinigen op 
het onderhoudsbudget van het Noorderpark. 
Toch zal het drainagesysteem schoon gehou-
den moeten worden. Of het stadsdeel moet be-
sluiten, net als in 1993, met spoed een vijver 
aan te leggen 

Het oorspronkelijke 
Volewijkspark met 
vijvers (links) en het 
gesplitste park zon-
der vijvers na de 
aanleg van de IJ-
tunnel en de Nieuwe 
Leeuwarderweg 
(rechts) Bron: 
Stadsarchief. 

Bevroren plassen op het 
maaiveld in december 2012. 
Dit is het grote grasveld van 
Volewijkspark-oost. Wij 
hebben hier sinds de plaat-
sing van de damwanden van 
de verlaagde NLW nog nooit 
zoveel water gezien. De 
vraag is hoelang de bomen 
in leven blijven. 



Let op uw grondwater
Uit de rapporten over het grondwater blijkt dat 
gerekend wordt op effecten van het waterpeil in 
het park op de omgeving.
Het waterpeil van IJ en Noordzeekanaal is 
-0,40m NAP, van het NHkanaal -1,54, en van 
de Ringvaart voor de Waddendijk -1,48. Het 
grondwaterpeil in de Vogelbuurt moet maximaal 
-1m en minimaal -0,8m NAP zijn. Het grondwa-
ter van de verlaagde Nieuwe Leeuwarderweg 
wordt op -4,80m NAP gehouden. Het is de be-
doeling dat het park draineert naar de sloot aan 
de oostkant en dat grondwater niet lekt naar de 
verlaagde weg. 
Het grondwaterpeil in het park varieerde vóór 
2005 van +0,4m tot -0,9m NAP. Het is nu zo 
hoog dat we bewoners van Vogelbuurt en 
Blauwe Zand adviseren hun kruipruimte in de 
gaten te houden en eventueel Waternet in te 
schakelen.  

Winterregeling

Op de fietspaden zijn paaltjes verwijderd om 
strooiwagens de ruimte te geven. De fietspaden 
zijn dus de komende maanden toegankelijk 
voor auto-sluipverkeer. Meldingen graag bij het 
stadsdeel en/of de politie. 

Vuil water
De sloot voor de Leeuwarderweg wordt 
smal en ondiep; er is geen doorstroming; 
het water is bruin. We zochten naar de 
overstort op het regenwaterriool. Aan de 
noordkant steekt een buis uit de oever. Is dit 
de overstort? Dan is hij verstopt. De foto 
hieronder is van 30 november; de foto links 
is van vier dagen later, toen zat de buis on-
der water. Geen stroming te bespeuren. 



Driehoek
Het stadsdeel heeft besloten 
Buurthuis De Driehoek per 1 
januari 2014 te sluiten en de 
activiteiten te verplaatsen. 
Waar heen? Naar De Meeuw? 
Naar de Gele Pomp? 

Dorpsgezicht
Het DB heeft het aanwijzings-
voorstel beschermd dorpsge-
zicht ingetrokken. 

Bomenverordening
De Bomenverordening 2012 
staat dinsdag op de agenda 
van de commissie Leefomge-
ving van de stadsdeelraad. 

Evenementen
Het stadsdeelbestuur vindt dat 
de dienstverlening aan organi-
satoren van evenementen be-
ter moet. Het verwacht vol-
gend jaar meer evenementen. 
Het zal de overlast beperken 
door bewonersbrieven, ge-
luidsschermen en betere be-
reikbaarheid van Handhaving. 
Het stadsdeel schrijft aan de 
deelraad in 2011 vrijwel geen 
klachten te hebben ontvangen.  
Dat was in 2012 wel anders!

Rectificatie
Belt u de politie bij oplichters 
aan de deur? Bel 0900 8844.

Wintertooi ➔
Water dat door de damwanden siepelt, bevriest tot mooie ijspegels. 

⬅
Bij de eerste nachtvorst werd het fietspad bij het 
lange Buiksloterzeedijkviaduct direct glad doordat 
hier is opgehoogd met piepschuim.

Bij de eerste sneeuw is op het viaduct door een Nis-
san een lantaarn omvergereden. Het hek is ontzet. 
Misschien een strooiwagen? Of sluipverkeer? ⬇ 


