
Parkondernemingen 
De Stichting Noorderparkkamer ver-
werft inkomsten met de bar en ver-
huur van het gebouwtje. Het uiteinde-
lijke doel is zelfstandig, zonder subsi-
die te bestaan. Om dit te bereiken, wil 
de “Noorderparktrust” nieuwe pavil-
joens naast de Noorderparkkamer 
ontwikkelen en deze verhuren. Ook 
wil de Noorderparkkamer zelfbeheer 
van het park stimuleren en het geld 
dat zo door het stadsdeel wordt be-
spaard, aan de Noorderparkkamer 
ten goede laten komen. 
De Noorderparkkamer maakt ook 
plannen om in het Volewijkspark te 
bouwen. Donderdag kwamen aanne-
mers van de firma Schottenkeet kij-
ken om aan de Noorderparkkamer 
offerte te doen voor twee keten in het 
bosje tussen het voetbalveld en de 
Nieuwe Leeuwarderweg. Er moesten 
een paar “dunne” bomen gekapt wor-
den uit het “verwaarloosde” bos, had-
den ze begrepen. 
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De aannemers staan te kijken hoe groot sommige bomen zijn. 

Op de foto hieronder staan de mannen van Schottenkeet tussen piketpaaltjes. Vrijwilligers hebben hier 
bosanemonen geplant. Links, net buiten de foto, zal gekapt worden voor de brug over het kanaal.
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Plasticpaviljoen 
De twee bouwketen moeten volgens de 
plannen van de Noorderparkkamer met 
plastic tegels van omgesmolten afval 
worden bekleed. Zo’n soort gebouw 
zou eerst in het Florapark worden 
neergezet. Daar heeft een tijdje gele-
den iets over in Het Parool gestaan. 
Bij het stadsdeel is niets anders be-
kend dan dat de Noorderparkkamer de 
mogelijkheden onderzoekt. Bouwen in 
het park is duur, want er is geen gas, 
stroom, water en riolering. 
De Noorderparkkamer is bereid vragen 
te beantwoorden. In januari lanceert de 
Noorderparkkamer de website 
www.noorderpark.nl.

Strepen 
Bij de Noorderster zijn strepen geschilderd op de drempel bij de ingang van het park (foto boven). De 
drempel is zo steil dat de strepen vanaf de andere kant niet zijn te zien (foto onder).  

http://www.noorderpark.nl


Olifantenpaden 24 
De NZlijn heeft voor de bouw van geluidsscher-
men het olifantenpad bij de Texelweg (bij ons 
heet het Kaagmanpad) verbreed en verstevigd.  

(Archieffoto) 

Omleiding fietspad 
Op het Meeu-
wenei is voor 
werk aan het 
metrostation het 
fietspad omge-
leid. 

Het fietspad 
heeft ruime 
bochten en is 
aangeduid met 
borden, lijnen 
en hekken. 

Fietspad op parkeerterrein 
Voor het stadsdeelkantoor is een doorgang voor fietsers gemaakt naar het winkelcentrum. De Dames-
bende van Buiksloot vindt dat op het parkeerterrein van het Buikslotermeerplein een fietspad met lijnen 
moet worden afgetekend en het voetpad moet worden doorgetrokken. Parkeren moet worden beperkt tot 
één kant, over de hele lengte van de fietsroute.  



Zelfbouwkavels 
Naast Buiksloterdijk 138 is de duiker van de Ring-
vaart van de Buikslotermeer bloot gelegd, om met 
een GPS-meting de precieze ligging te bepalen 
i.v.m. de bouwkavels die de gemeente wil uitgeven. 

De man die op zijn buik ligt, zoekt met een hark in 
het water naar de duiker die dwars door de beoogde 
kavels naar de sloot achter de Buiksloterdijk loopt. 

Volewijkspark-west  
In Volewijkspark-west is door enthousiastelingen van 
alles geplant, gepoot en gezaaid. Veel is gekregen of 
uit zaad opgekweekt door buurtbewoners. Het be-
looft veel voor volgend voorjaar. 

GPS-meting
De bladeren worden van de paden geblazen.  
Verderop zijn ze op een hoop gegooid voor de egels. 


