
Mooier
Het park wordt steeds mooier. Om blij van te 
worden. Sinds de projectgroep Noorderpark is 
opgeheven wordt er onderhoud gepleegd en 
hard gewerkt door vrijwilligers. Zie de foto’s op 
deze en de volgende pagina’s. 

In het park worden honderden bollen geplant.  

In het Volewijkspark-west komen om de vijver 
takken-rillen en beplanting in de hoop dat hier 
weer kikkers en hagedissen komen (als de hon-
den niet te dichtbij komen). 
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Parkentree
De Damesbende van Buiksloot heeft nog geen 
antwoord op de brandbrief aan de gemeente 
over de gevaarlijke bobbels en drempel bij de 
entree van het park bij de Noorderster, maar er 
begint wat te gebeuren. 

Ilovenoord 
spotte de be-
stuurscommis-
sie en de fiet-
sersbond ter 
plekke (foto van 
Ilovernoord.nl).

Wij spotten een adviseur 
van de gemeente bij de 
park-entree. Hij moet 
een oplossing zoeken, 
omdat het te steil is. Hij 
zei dat wat er nu is, het 
ontwerp is van West8. 
Dat klopt niet. Zie de foto 
van stukken uit 2006: 
het definitieve ontwerp 
van West8 geeft een bre-
de entree en hellingen 
van 2 en 5%.

Er zijn tijdelijke hekken geplaatst en het 
rood-witte paaltje is weg bij de ingang 
van Volewijkspark-oost. De ingang is nog 
smal en de drempel steil.



Minder kap
Voor de hoge voetgangersbrug over het Noord 
Hollandsch Kanaal is een kapvergunning ver-
leend, niet voor 208, maar voor 114 bomen. 
Daarvan staan er +20 in het Florapark. Twee 
iepen in het Florapark worden verplant maar dat 
mag niet tussen 1 april en 1 november. Een 
Huntingdon iep in het Volewijkspark is een 
beeldbepalende boom met monumentaal karak-
ter; het moet mogelijk zijn hem te behouden, 
volgens de vergunning. 
Er zijn twee voorwaarden: 
1. De kapvergunning wordt pas geldig als er 

een bouwvergunning voor de brug is en 
2. Er moeten binnen een jaar op de zelfde plek 

eiken, berken, elzen, haagbeuken, mei-
doorns en veldesdoorns terug geplant wor-
den. Anders moet er €114.402,32 betaald 
worden. 

Vertrokken
De semi-permanente “woonboten” die in het 
Florapark gedoogd werden, zijn vertrokken. 
Onduidelijk is of de boten volgend jaar mogen 
terugkeren voor meer dan drie nachten. 
De rommel is opgeruimd, er staat nog een 
bloemenbak en een speelgoed-kasteel. 

Voor de nieuwe brug worden rechts van de 
lantaarnpaal alle bomen gekapt. Hier komt 
een keermuur met er achter een talud tot het 
middelste viaduct. Links van de lantaarn komt 
een aanbrug op palen. Hiervoor moeten alleen 
acht van de bomen langs het voetbalveld ge-
kapt worden. De gele pijl wijst de Huntingdon 
iep aan die zou moeten blijven staan. De rode 
pijlen wijzen naar bomen die worden gekapt. 
De rest van het bosje blijft staan. 



Kraan
Waternet zette een drinkwater 
kraan bij de Roze Tanker. (De 
zwarte vlek op de muur komt 
van een brandje een dag eer-
der). 

Stalen doelen
De doelen op het voetbalveld in 
Volewijkspark-west zijn ver-
vangen door stalen exemplaren. 
Je kunt er echter niet op zitten, 
zoals op de oude. Er staat nu 
een bankje bij. 

Bloemen
Herfststijlloos in Volewijkspark-
west. 


