
Tunneltje open tot 28 april ’08
Niet iedereen durft het te geloven, maar het 
tunneltje in het Volewijkspark is weer open. Er 
zit een tweede gat in het dak en er ligt zand en 
puin, maar het is weer open. En het blijft open 
tot 28 april 2008.
Gisterenmiddag werden we gebeld door de 
NZlijn. Besloten is het tunneltje open te houden 
tot er een omleiding voor fietsers is gemaakt op 
het Meeuwenei. Doordat de regelkasten er 
geen stoplichten voor fietsers bij kunnen heb-
ben moeten er andere regelkasten komen. 
Vandaar het uitstel. 
In de loop van de tijd wordt de route voor voet-
gangers over het Meeuwenei beter als het ver-
keer uit de IJtunnel weer onder het Meeuwenei 
door gaat. Op de Van Hasseltweg blijven over-
steken.
Er komt na 2010 een viaduct op deze plaats, 
maar die gaat naar een hoge brug over het ka-
naal die eindigt midden in het Florapark. 

Brief NZlijn achterhaald
Vandaag heeft u de bewonersbrief van de 
NZlijn ontvangen waarover wij u van de week al 
berichtten. Deze brief is dus achterhaald, want 
het tunnelt blijft nog een maand open.

“Het lijkt wel Noord van vroeger. Je kan er al-
leen door bij het Kraaienplein en de Buiksloter-
dijk”, zei een bejaarde wandelaar bij het tun-
neltje. “Alleen wonen er nu veel meer mensen in 
Noord”, vulde een fietser aan. 
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Donker
Bij het tunneltje zijn in het plafond leidingen 
blootgelegd. Daar is de electrische spanning 
afgehaald. Het gevolg is dat in het tunneltje 
geen verlichting is. Het gevolg is ook dat de 
meeste lantaarns in het park uit zijn. 
We hebben gebeld met DIVV en gevraagd om  
de verlichting te herstellen. We hebben bena-
drukt dat het gaat om doorgaande routes en 
omleidingen van doorgaande routes (het ande-
re tunneltje is al anderhalf jaar dicht). Maar er 
kan niets aan gedaan worden voor het eind van 
de volgende week. 
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Hieronder unieke beelden van de geïmprovi-
seerde omleiding voor fietsers op de beton-
plaat op het Meeuwenei. Hij is maar een halve 
dag in gebruik geweest: donderdagmiddag 
20 maart 2008. 

De verlich-
ting in het 
tunneltje en 
het park 
blijft voor-
lopig uit.


