
Kievitsbloemen
In april komen de kievitsbloemen op. Ze bloeien 
en gaan dan weer ondergronds. 
De kievitsbloem is een zeldzame plantensoort. 
Uit de nieuwe Rode Lijst van 31 maart 2013 
blijkt dat het aantal kievitsbloemen sterk is af-
genomen. Het is een bedreigde soort. 
In het Volewijkspark bloeien dit jaar meer kie-
vitsbloemen dan vorig jaar. De natuurlijke habi-
tat van deze kleine lelie-achtigen is klei op 
veen. Ze hebben grote zaden die verspreid 
worden door het water. Ze staan dus vaak op 
plekken die geregeld overstromen. Hoe komen 
de kievitsbloemen dan hier? 
Ze staan in een hoekje waar de Volewijk nog 
tamelijk ongeschonden is. De Volewijk is oor-

spronkelijk klei op veen. Maar overstromen doet 
het kanaal niet. Mogelijk is zaad met het onder-
houd van de sloot op het land gekomen. Het 
duurt acht jaar voor kievitsbloemen tot bloei 
komen. We denken niet dat ze geplant zijn, 
want ze staan tussen andere planten, die zich 
niet laten verplanten. Hoe het zij, kievitsbloe-
men zijn zeldzaam en verdienen bescherming. 

Klankbordgroep uitgesteld
Er zou 13 mei 2013 een bijeenkomst van de 
Klankbordgroep Noorderpark zijn, maar die 
gaat niet door. Het zou gaan over het beheer 
van het park. 
In juni volgt nader bericht. 
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Buiksloterweg open
Hoera! Na twee jaar is het fietspad op de 
Buiksloterweg langs het NHkanaal weer open. 
De nieuwe fietsbrug is klaar, maar hij staat om-
hoog, want de fietspaden ernaar toe zijn nog 
niet af. Tussen 1 en 8 mei wordt geasfalteerd. 
Of de brug dan naar beneden gaat? 

Meer bruggen
De Fietsersbond en de BTB-groep dringen erop  
aan met voorrang nog twee fietsbruggen aan te 
leggen: eén bij het Jan Thoméepad (tussen het 

ziekenhuis en het Buikslotermeerplein) en eén 
tussen tussen Elzenhagen Noord en Banne 
Noord. 
“Deze fietspaden zijn opgenomen in het Hoofd-
net Fiets van de Gemeente Amsterdam”, schrijft 
de Fietsersbond. “Het belang van de fietsbrug-
gen is voor de verbinding van de oostelijke en-
westelijke helft van het stadsdeel zo groot dat 
deze binnen tien jaar gerealiseerd zouden moe-
ten zijn, zelfs als de wijk Elzenhagen vertraging 
oploopt”.



Fietsen parkeren
In nieuwe bestemmingsplannen kunnen 
fietsparkeerplekken opgenomen worden. De 
Fietsersbond adviseert dat ook te doen.
Fietsen is van belang voor de leefbaarheid van 
de stad en de gezondheid van Amsterdammers. 
Daar zijn goede fietsparkeervoorzieningen voor 
nodig verspreid over het gebied, al dus de Fiet-
sersbond. 
Bij de nieuwe fietsbrug langs de Van Hasselt-
weg zijn bij het nieuwe metrostation niet meer 
dan 50 fietsparkeerplekken gepland. We kun-
nen er dus vanuit gaan dat de mooie witte hek-
ken van de nieuwe fietsbrug met fietsen be-
kleed zullen worden. 

Het station bij het Meeuwenei, dat om ondoor-
grondelijke redenen Station Noorderpark ge-
noemd gaat worden, wordt het minst drukke 
station van de NZlijn, maar er worden altijd nog 
15000 reizigers per dag verwacht. Hiervan ko-
men er vast meer dan 50 op de fiets. 

Fietsers kunnen weer langs het NHkanaal. Het 
asfalteren gebeurt in de eerste week van mei. 

Ondiep
De duiker van de Ringvaart van de Buikslo-
termeer is weer verbonden met het NHkanaal, 
maar het waterschap vindt het hier te ondiep. 
Voor de reigers is het wel gemakkelijk.  



De Noorderling. 
De initiatiefgroep voor buurt-
huis De Noorderling in Tuin-
dorp Buiksloot had tijdens een 
werkbezoek van de wethouder 
de mondelinge afspraak ge-
maakt dat zij een plan zou 
maken voor het behoud van 
De Noorderling. Als dat een 
goed plan was zou de groep 
het een jaar mogen proberen. 
Drie weken na deze afspraak 
kregen ze te horen dat het ge-
bouw commercieel verhuurd 
was.
En nu een halfjaar later is het 
gebouw gesloopt. Het terrein 
is geëgaliseerd. 

Buurt-horeca
Sluiting en sloop is wat meer 
buurthuizen boven het hoofd 
hangt, tenzij vrijwilligers het 
overnemen, en voldoende 
inkomsten verwerven om de 
zaak zonder subsidie draai-
ende te houden en huur te 
betalen. Ze moeten dan aan 
de horeca-voorwaarden vol-
doen (veiligheid, toezicht, 
vergunningen). 
Met een beperkte horeca-vergunning voor ver-
enigingen en stichtingen mag de commerciële 
horeca geen valse concurrentie worden aange-
daan. Dat wil zeggen dat gebouwen die nu nog 
wel met subsidie werken, zoals die in het park, 
in overtreding zijn als zij het algemene publiek 
bedienen of hun ruimten verhuren (ook als het 
gaat om feestjes en bruiloften van hun leden). 

  

Hieronder de streetview van de Noorderling zoals het was, 
hierboven het geëgaliseerde terrein. De speeltuin is er nog. 

Olifantenpaden 10
Het stadsdeel heeft paden in Volewijkspark-west 
met hekken afgesloten, omdat ze te gevaarlijk zijn 
om te fietsen. Toen kon het stadsdeel er zelf niet 
meer bij. Ze hebben voor hun zware materieel nu 
een olifantenpad gemaakt bij de Roze Tanker. 


