
Water in het park (vervolg)
Het water in Volewijkspark-oost bleef stijgen. 
Op 17 december 2012 werd het waterprobleem 
aangepakt, maar niemand wist waar de afvoe-
ren zitten. Doorsteken leek eerst niet te lukken. 
Daarom werd water onder het klimbos opgezo-
gen in een tank en verderop in het park gestort 
(foto boven). Daar kwam een put bloot (foto on-
der). Die werkte toen hij was schoongespoeld. 

ʻs Avonds bleef de put open. Op verzoek van de 
damesbende kwam er de volgende dag een 
deksel op. 
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←Put zonder en met deksel. ↑.

Palaver over de ligging van  drainage buizen. 

Storten van water dat bij het klimbos is opgezo-
gen. 
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←Bij het klimbos 

begon het water 
te zakken. 

↓Maar bij de 

sloot voor de 
(oude) Leeuwar-
derweg zakte  
het water niet. 
De sloot werd 
leeggepompt om 
de buizen te vin-
den die op de 
sloot uitkomen. 

↓Aan de zuidzij-

de van de sloot  
werd de over-
stort van het ri-
ool van de Nieu-
wendammerdijk 
zichtbaar. Dit 
verklaart waar-
om de sloot bruin 
is en soms stinkt. 

drainagebuis



Verder zoeken
Aan de noordkant van de sloot, zou een af-
voer moeten zitten. Volgens een tekening die 
inmiddels beschikbaar is, loopt deze van de 
hoek van de sloot naar de put die op pagina 
1 staat. 

Vrijdag is met een graafmachine en veel 
mankracht gezocht naar de afvoer. Er is ge-
graven buiten de beschoeiïng van de sloot. 
Er is grind gevonden, maar de afvoer van de 
sloot niet. 

← Leo de Boorder, de nieuwe beheersmana-

ger van het park, ziet toe hoe naar de af-
voerbuis wordt gezocht. Tevergeefs. 

↓De werklieden hebben het gat dicht gegooid 

en er hekken omheen gezet. Ze wachten in-
structies van “de hoge heren” af. 

↓  Hekken
Er is een fietsster lelijk gevallen op het fietspad langs het NHkanaal. Om fietsers te beschermen 
zijn hekken gezet die hen over het Peter Wittepad en langs de Roze Tanker 
leiden. Zelfs voetgangers konden er niet langs. Op verzoek van de dames-
bende is voor wandelaars een opening gemaakt in het hek. →



Luifels met LED installatie
Bij de Roze Tanker is de luifel ook hardroze 
geverfd. Erin komt “LED-lichtinstallatie The 
Cloud”, die telkens van kleur wisselt. Langs de 
verlaagde weg dient het als “oriëntatie- en refe-
rentiekader voor het stadsdeel”. Ontwerpster 
Sophie Valla heeft er subsidie voor gekregen 
van het Amsterdamse fonds voor de kunst en 
het Fonds voor de bouwkunst.. 

De Roze Tanker moet spic en span worden, 
want de ontwerpster verwacht dat haar kunst-
werk in de Illuminade-route wordt opgenomen. 

De verbrande stoel wordt hersteld. →

←                  →

Eerdere ontwerpen 
van Sophie Valla 
voor Roze Tanker.

↓Op de balken zit 

achter brandwe-
rende doeken LED-
verlichting die af-
wisselend rood, 
blauw en groen is.   


