
Mooi maken voor de lente
Over het Ontwerpbestemmingsplan Noorder-
park zijn tientallen zienswijzen ingediend. Door 
de bezuinigingen is de verdere aanleg van het 
Noorderpark onzeker, maar hier en daar wordt 
wat opgeknapt!

In Volewijkspark-west zijn de stammen van de 
bomen die achter de Buiksloterdijk zijn afge-
zaagd neergelegd. Om op te spelen, op te zitten 
of achter te schuilen; voor mensen en dieren.
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Langs de Adelaarsweg wordt geëgaliseerd en 
worden krentenboompjes en een heg geplant. 

Het is nu de tijd om pollen van sneeuwklokjes 
te scheuren en uit te planten. Zie hier buurt ini-
tiatief in openbaar groen. Dit wordt mooi over 
een paar jaar in de vroege lente!
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Geluidsschermen
De verhoging van de  Nieuwe Leeuwarderweg 
is klaar, maar de geluidsschermen zijn nog niet 
terug. De NZlijn is nog steeds bezig met een 
rapport over de geluidshinder. De voorlichtings-
bijeenkomst die in februari zou zijn, is verscho-
ven naar de zomer. 
Het zachte asfalt op de rechte delen van de 
Nieuwe Leeuwarderweg vermindert het geluid. 
Mogelijk werkt bekleding van de barriers langs 
de metro dempend. Dempers op de metrotrei-
nen zal weinig helpen en is duur volgens de 
NZlijn. Er moeten dus schermen geplaatst wor-
den; en die moeten hoger worden dan de NZlijn 
gepland heeft. De NZlijn gaat nu het stadsdeel 
vragen hogere geluidswaarden toe te staan. 
Deze gang van zaken dreigt in te druisen tegen 
de wet op de geluidshinder. Pas als geprobeerd 
is het geluid aan de bron te beperken en als af-
scherming onvoldoende helpt, mag de geluids-
hinder verhoogd worden, maar met niet meer 
dan 5 dB. 

Evenementen
De Damesbende van Buiksloot heeft nagegaan 
welke festivals er dit jaar in het Noorderpark 
komen. 
De herrie-makers van vorig jaar komen niet te-
rug. Het Secret Gardenfestival is omgedoopt tot 
Mystic Gardenfestival; de nieuwe “geheime” lo-
catie is het Sloterpark. Het Kabinet Lentefestival 
gaat naar het Twiske. 
Wat er wel komt weten we niet precies. Van 31 
mei - 2 juni wordt in het Florapark “Noorderpar-
king” georganiseerd door de Noorderparkka-
mer. In augustus komt het SPIN-kinderfestival 
weer. Op 8 september 2013 is het Noorderpark-
festival. Ook in september is op een groot 
scherm een livestream uit het Concertgebouw. 

Bij het stadsdeelkantoor staat een scherm (bij 
de nieuwe huizen op Elzenhagen ook), maar 
langs de bestaande woningen, waar het ge-
luidsscherm gesloopt is, zijn ze nog niet terug, 
zoals hier langs de Loenermark. Langs de be-
staande woningen komen pas schermen terug 
eind 2014, maar niet overal. 



Hoofdfietspad
De fietsbrug bij de Van 
Hasseltweg zou 1 april 
klaar zijn. Het hoofd-
fietspad over de 
Buiksloterweg zou dan 
heropend worden. Erg 
hard gewerkt wordt er 
niet. Het fietspad is nu 
twee jaar dicht. Als dit 
een autoweg geweest 
was!

Fietsstraat? Toch niet 
Het fietspad tussen Damstede en Clusius zou 
een fietsstraat worden, blijkt uit het Meerjaren-
plan Fiets 2012- 2016. Een fietsstraat is een 
straat waar geen fietspad kan komen, maar 
waar fietsers voorrang krijgen op auto’s. 
Maar het is toch al een fietspad? Het blijkt dat 
de school heeft gevraagd om achter de school 
te mogen parkeren. De school van al die fiet-
sende leerlingen!
De Damesbende van Buiksloot heeft bij de ge-
meente geïnformeerd. Het gaat niet door. De 
Verkeerscommissie heeft het afgewezen. DIVV 
is tegen. Het is een foutje in het Meerjarenplan 
Fiets. 

Tekst op de borden bij de Buiksloterweg.

Geparkeerde auto’s naast Damstede. Die kunnen hier alleen komen over het fietspad. 



Geel wordt grijs
De bewoners van de bejaardenflat aan de Texel 
weg worden “scheel van het geel” van de Gele 
Pomp. Stadsdeelbestuurder Kees Diepeveen is 
bij hen op bezoek geweest en heeft besloten de 
achterkant grijs te laten schilderen. De bewo-
ners krijgen de keus uit vier soorten grijs, blau-
wig grijs of gelig grijs, donker of licht. Veel liever 
zouden ze zien dat hete gele gebouw gesloopt 
werd. 

Geen sloop
De sloop van de Gele Pomp staat niet ter dis-
cussie, schrijft Diepeveen aan de bewoners van 
de bejaardenflat. Dit is een radicale omslag in 
het beleid. 
Volgens de Tiengeboden Waterlandse Zeedijk 
is het beleid van het stadsdeel om de structuur 
van het landschap te behouden. Het stadsdeel 
wil daarom de oude zeedijk beschermen en 
weer zichtbaar maken. 
Het noordelijke viaduct is scheef gelegd, om 
twee stukken van de oude “Noorder IJ- en Zee-
dijk” te verbinden die door de Nieuwe Leeuwar-
derweg doorbroken was. Een recht viaduct was 
goedkoper geweest en nuttiger als fietsverbin-
ding. 
Om dezelfde reden is de Nieuw Leeuwarder-
weg verlaagd: om het zicht op de dijk (die hier 
Leeuwarderweg heet) te herstellen. De verla-
ging werd in 2002 op 22 miljoen begroot, maar 
moet meer hebben gekost. 

Het stadsdeel heeft ook veel geld besteed om 
de benzinestations weg te krijgen. Er is een 
apart bestemmingsplan gemaakt om ze weg te 
bestemmen. Het stadsdeel heeft zichzelf ontei-
gend om de huur op te zeggen. Vervolgens 
heeft het stadsdeel tot aan de Raad van State 
doorgeprocedeerd om de tankstations gesloopt 
te krijgen. Het stadsdeel verloor het proces. 
Uiteindelijk kreeg het stadsdeel de tankstations 
voor een ton de in handen. Maar nu ziet het 
stadsdeel van slopen af: toch te duur…. 

Plaatje van de ontworpen nieuwbouw op 
Buiksloterdijk 246.

De Gele Pomp staat midden op de Waterland-
se zeedijk. Om het verloop van de zeedijk te la-
ten zien is dit viaduct scheef gelegd, maar de 
Gele Pomp blijft staan. 


