
Illegale kap
Snelle acties van veel bewoners van de 
Buiksloterdijk hebben voorkomen dat er meer 
bomen gekapt zijn in het noorden van Vole-
wijkspark-west dan noodzakelijk is voor de oprit 
(“aanbrug” in architecten-jargon) naar het lange 
viaduct over de Nieuwe Leeuwarderweg.
De damesbende had de bomen die moesten 
blijven staan met roze en blauwe strikken ver-
sierd. Andere buurtbewoners hebben een witte 
stip gezet op de bomen die gekapt mochten 
worden voor een fietspad naar het viaduct. Nog 
weer anderen zijn op het stadsdeelkantoor de 
kapvergunning gaan opvragen. Die bleek niet 
daar te zijn, maar opgehaald te moeten worden 
bij de NZlijn. De vergunning van de NZlijn dekt 
maar een deel van gebied dat gekapt zou wor-
den (zie achterpagina), als hij al geldig is, want 
hij is gebonden aan de NZlijn. De politie liet we-
ten te komen als er illegaal gekapt wordt. 
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Overleg over het kap 
van de bomen in de 
vroege morgen van 
woensdag 10 maart 
2010. Op de achter-
grond de bomen die 
zijn gekapt.

In het zuiden van Volewijkspark hebben alle 
bomen een gele stip gekregen. We weten niet 
wat het betekent. Het zijn prachtige bomen, zo-
als deze beuk. Er zit een buizerdnest. De park-
architect zei in januari dat hier voorlopig niets 
gaat gebeuren. Maar toch, die stippen zijn ver-
ontrustend. 
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De damesbende heeft zondag alarm-mails ge-
stuurd aan stadsdeelbestuurder Van Schaik en 
parkarchitect Adriaan Geuze. Toen dames 
woensdagmorgen-vroeg ambtenaren die nog 
aan hun ontbijt zaten belden, hoorden ze dat er 
minimaal gekapt zou worden. Alleen de aanne-
mer wist het niet. Hij kwam zwaaiend met de 
kapvergunning van de NZlijn aanrijden en zei 
dat hij alle met strikken “gemarkeerde” bomen 
zou kappen. Hij wist niets van een ander besluit 
en hij had de witte stippen die er professioneel 
uitzagen niet gezien. 
Ondertussen waren er politieambtenaren die 
gezien hadden dat er ver buiten de vergunning 
van de NZlijn gekapt zou worden. Illegaal dus. 
“En als ik niet mag kappen, dan ga ik snoeien”, 
zei de aannemer, want dat mag wel. Hij vergiste 
zich: voor “kandelaberen” (snoei waardoor de 
vorm van een boom verandert) is ook een kap-
vergunning nodig. In Noord moet men zelfs 
voor het opruimen van een dode boom een 
kapvergunning hebben.
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Wachten op 
de aanne-
mer met de 
kapvergun-
ning.

In ons archief hebben we niet alleen het kaart-
je, maar de hele kapvergunning van de NZlijn. 
Hij is na buurtacties gewijzigd en op 7 decem-
ber 2004 vastgesteld. Hieronder een stukje..



Ecologisch inzicht
Op 11 januari 2010 heeft parkontwerper Adriaan 
Geuze in de klankbordgroep benadrukt dat om 
ecologische redenen in Volewijkspark-west 
meer bomen behouden blijven. In het voorlopi-
ge ontwerp was Volewijkspark-west een open 
terrein met hier en daar een boom en twee la-
nen aan weerszijden. Maar volgens het defini-
tieve ontwerp, zei hij, wordt de bomenstructuur 
vrijwel geheel behouden. Hij zei het wel een 
keer of vijf: bomen behouden. 

Bebouwing
We rekenen op support van Geuze voor de 
bomen, want de projectmanager van het park, 
Evert Verhagen wil bouwen: twee huizen aan 
de dijk, gebouwen in de bosrand aan beide kan-
ten van het benzinestation en aan de ringvaart 
tegenover het eilandje. 

Als de NZlijn klaar is
Het heeft na de kap in 2006 zo lang geduurd 
voor er aan de sloop van het tunneltje is be-
gonnen, dat het struikgewas weer welig tierde 
(foto hierboven). Het waren vooral bramen.
De damesbende heeft bij de NZlijn gevraagd 
naar de uitvoering van hun herplantplicht op 
deze plek. Na de kap van woensdag is er een 
nog groter gat ontstaan. Het is weer winderig op  
de dijk zoals 30 jaar geleden toen de bomen in 
het park nog onvolwassen waren. 

Uit de bocht
In Nieuwsbrief 60 van 2 januari 2010 schreven 
we over de noodzaak van een vangrail langs 
het “oor” (de oprit) van de Nieuwe Leeuwarder-
weg bij het Meeuwenei. Wij we zijn blij dat de 
NZlijn langs het eerste stuk een vangrail heeft 
gezet. In Nieuwsbrief 60 stond deze foto:

We schreven eronder:  We hopen dat de vang-
rail tot hier komt. 

Aan dit verzoek is niet voldaan. Hoe terecht het 
was is inmiddels gebleken. Er is een auto uit de 
bocht gevlogen en van het hek is niets meer 
over. Kijk, tussen de autoʼs is wel een vangrail!
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Buurtbewoners hebben op het stadsdeelkantoor naar de kapvergunning gevraagd voor de bomen die 
het stadsdeelbestuur wilde kappen (zie brief van 24 februari 2010, bezorgd op de Buiksloterdijk op 5 
maart 2010). Het was een oude kapvergunning van de NZlijn. We hebben het kaartje bij de brief in-
gekleurd en de kapvergunning van de NZlijn erop gelegd. Kortom er is illegaal gekapt. 
We hebben op hetzelfde kaartje de kaart gelegd van de bomen die moeten blijven staan volgens het 
Definitieve Ontwerp voor Volewijkspark-west (vastgesteld 16 februari 2010).
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Grijs: gebied 
van de kapver-
gunning van de 
NZlijn. Rood: 
aanbrug naar 
het viaduct. 
Paars: taluud 
van de aanbrug.  
1 en 2: reeds ge-
kapt door de 
NZlijn.  3 en 4: 
woensdag kaal 
gekapt. In ge-
bied 5 zijn dank-
zij oplettende 
buurtbewoners 
de bomen blij-
ven staan.

 Geel omrand de 
boom die vorig 
jaar bezweken is 
aan de water-
merkziekte. Rood 
omrand de boom 
die woensdag 
had moeten blij-
ven staan.

Tegen de rode 
route over de 
keerlus hebben 
bewoners be-
zwaar, maar zij 
zijn met hun me-
ningen nog niet 
naar buiten ge-
komen.


