
Veranderingen 
Bewoners die terugkwamen van vakantie heb-
ben verbaasd naar de veranderingen in hun 
omgeving gekeken. Hier een fotoverslag van de 
gebeurtenissen. 
Afzettingen

12 juli 2010  De omgeving van de Buiksloterdijk 
wordt met hekken afgesloten. Hier het hek bij 
de trap.

13 juli 2010 Plaveisel verwijderd. Het verzoek 
van de  damesbende om het hek hier zo te ver-
zetten dat keren voor auto’s mogelijk blijft 
wordt gehonoreerd. 

Stroomstoring 2

14 juli 2010. De tweede breuk in een bloot lig-
gende stroomkabel, kapot getrokken door een-
graafmachine. Hij wordt in de stromende re-
gen gerepareerd. Twee uur geen stroom. 
Rechts piepschuimblokken voor het ophogen 
van de dijk. .

Aankondiging extra kap
Op 9 juli 2010 hoorden we van het stadsdeel 
dat er nog twee bomen gekapt zouden worden 
en dat een sparretje zou worden verplaatst. Het 
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Botonde
Dinsdag 2 september wordt de botonde ʻs 
middags afgesloten voor de opening. U bent 
uitgenodigd.
Het is verkeerskundig een punt van zorg, 
des-temeer nu de scholen weer beginnen en 
de Waddenweg waarschijnlijk binnenkort 
eenrichtingverkeer krijgt. 

Stille getuigen van een aanrijding van een 
motor en een fiets op 14 juni 2010
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stadsdeel kon de bewonersvereniging niet be-
reiken en vroeg ons dit met de buurt te commu-
niceren, maar wij brachten in de vakantie geen 
nieuwsbrief uit. Het leek echter niet zoʼn pro-
bleem, het waren miezerige bomen. 

19 juli 2010. De twee bomen liggen op het zand 
waarmee het pad naar het viaduct wordt op-
gehoogd; het sparretje staat er nog.

Aanvraag kapvergunning ingetrokken
We zijn begin juli naar het stadsdeelkantoor 
geweest omdat een kapvergunning voor 112 
bomen in Volewijkspark-west was aangekon-
digd. We kwamen voor niets. Er lag geen aan-

vraag, want hij werd gerectificeerd. De verbe-
terde aanvraag zou ons worden toegestuurd. 
Op 24 augustus 2010 stuurde het stadsdeel 
een brief, dat de aanvraag is ingetrokken. Een 
nieuwe wordt in NoordNieuws aangekondigd. 

20 juli 2010 Overleg stadsdeel/aannemer bij de 
esdoorn

Snelle actie voor bedreigde boom
Op 17 juli 2010 hoorden we dat de aannemer 
die met het fietspad bezig was, het werk had stil 
gelegd, omdat een boom in de weg stond. Als 
het fietspad volgens tekening werd aangelegd 
was een prachtige onopgekroonde esdoorn (zie 
rode pijl) op de hoek ten dode opgeschreven. 
Na de buurtactie op 10 maart 2010 begreep de 
aannemer dat hij de boom niet ongestraft kon 
kappen. De oplossing: het fietspad verschuiven. 
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19 juli 2010  Opgekroonde esdoorn. 
18 juli 2010 Bedreigde esdoorn nog in volle 
glorie. Het fietspad is opgebroken, maar nog 
niet opgehoogd.



Een e-mail-actie van de Vrienden van het 
Noorderpark had alleen tot resultaat dat in het 
talud een kuil werd uitgespaard om de boom 
heen. Er waren ondertussen takken afgezaagd. 
En ondanks de toezegging van het stadsdeel 
dat er “geen snoei-, opkroon- of kapwerkzaam-
heden meer benodigd” waren is hij later nog 
verder opgekroond. Formeel is hiervoor een 
kapvergunning nodig. 
Ernstiger is dat nu blijkt dat regenwater van 
het viaduct het park in loopt en daar blijft 
staan. Dit is een bedreiging voor de bomen. 

Afgraven en ophogen

13 juli 2010 Klei van de dijk is afgegraven.

14 juli 2010 Het fietspad wordt opgehoogd met 
zand.

19 juli 2010 bij de duiker wordt op het zand 
piepschuim opgestapeld.

De lantaarn heeft zo wekenlang gebrand.
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26 augustus 2010 Dezelfde boom, gehavend, in 
een kuil die volloopt met water. Zonder maat-
regelen wordt dit de dood van deze boom en de 
andere bomen in de buurt.

22 juli 2010 Uitsparing om de opgekroonde es-
doorn.



meer piepschuim

en meer zand.

22 juli 2010 Op het piepschuim zwart plastic.

23 juli 2010 Op het plastic een dunne laag 
zand.

Vragen
Bewoners die thuis waren begonnen zich af te 
vragen hoe hoog het fietspad zou worden en 
hoe het met de afwatering zat. 
In juni is in het informele overleg met ambtena-
ren besproken dat de hellingen niet te steil zou-
den worden. Niet meer dan 2% was de toezeg-
ging. Op de kaart achterop de bewonersbrief 
van 9 juli 2010 waren met een vergrootglas hel-
lingpercentage van 0,3% - 2,5% te ontcijferen.  
De hoogte van de putten gaf reden te denken 
dat het fietspad dijkhoogte zou krijgen of zelfs 
hoger dan de dijk zou worden. Daar had nie-
mand op gerekend.
We mailden op 30 juli 2010 aan ambtenaar Pe-
ter Witte: 
“Hoe hoog wordt het fietspad eigenlijk, want het 
lijkt erop dat het fietspad hoger wordt dan de 
dijk. De vervolgvraag is:
“Hoe zit het met de afwatering? Komen er put-
ten? Loopt het water straks de souterrains van 
de huizen in?
“ Extra bezorgd kijken bewoners naar het trot-
toir dat van het viaduct naar de Buiksloterdijk 
loopt. Dat loopt af richting dijk. Waar gaat het 
regenwater heen?”
We vroegen hem ook naar de enorme voorraad 
piepschuimblokken in het park. Waar waren die 
voor? Nog meer ophogingen? 

Antwoorden
Peter Witte antwoordde als volgt:
* de hoogteligging van het fietspad komt niet 
boven het dijkprofiel uit. De putten liggen nu te 
hoog omdat zij tijdelijk op een krans liggen. De-
ze kransen worden voor het aanbrengen van de 
verharding verwijderd.
* tussen het fietspad en de keerlus zal het 
grondwerk worden aangeheeld, d.w.z. dat er 
geen sleuf meer zal zijn nadat het is afgewerkt 
en ingezaaid.
* de piepschuimblokken zullen voor het einde 
van de week zijn afgevoerd zodat baldadige lui 
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er niet mee kunnen sleuren en slepen (één blok 
wordt uit het water gehaald).
* de afwatering bij de woningen op het einde zal 
zolang het de dijk betreft gewoon op putten ge-
schieden. Daarna zal het via de natuurlijke weg 
afwateren op het laaggelegen deel en daar, zo-
als afgesproken, worden opgevangen door een 
drain en afwateren op de sloot.
Afwerking
In feite is het fietspad zo hoog als de dijk ge-
worden, bij de keerlus hoger dan de straat. 
BAM-Beentjes ging verder met de afwerking 
van het fietspad.

29 juli 2010 Op het zand een laag puin.

18 augustus 2010 De steenslag wordt wegge-
schoven; er komt gaas op de plekken waar het 
piepschuim ligt.

Hierna wordt de steenslag teruggelegd.

Asfalteren

23 augustus 2010 wordt de bouwweg geasfal-
teerd.

24 augustus 2010 wordt de eerste laag asfalt 
op het fietspad gelegd. Volgens de plannen 
van BAM-Beentjes komt maandag of 
dinsdag a.s. de rode afwerklaag.

5

Stroomstoring 3

2 augustus 2010 Derde stroomstoring, weer 
twee uur geen stroom. 



Water en meer water
De bezorgdheid op de dijk over de afwatering 
blijkt helaas terecht. Toen het ging regen werd 
duidelijk wat er mis was. 
De damesbende stuurde op 26 augustus 2010 
een mail naar verantwoordelijke stadsdeelbe-
stuurder Kees Diepeveen:
“Al eerder toonden wij u erosie bij de opge-
kroonde esdoorn en waarschuwden wij dat het 
plastic dat het piepschuim afdekt bloot ligt en er 
water blijft staan (foto 1). Twee bedreigingen 
van de bomen in deze omgeving. Maar het is 
erger. 
“Vandaag is het volgende duidelijk geworden:
1. Het afschot van het fietspad naar het kanaal 
(het zou 10 cm zijn tussen de rand aan de kant 
van de dijk en aan de kant van het kanaal) is te 
gering, ontbreekt of is de verkeerde kant op. 
Gevolg: het water blijft op het fietspad en in het 
plantsoen staan (foto 4 en 5).
2. Het fietspad is over de hele geasfalteerde 
oppervlakte zo vlak, of zelfs hol, dat er water 
blijft staan. Voor fietsers is dit buitengewoon 
onaangenaam, vooral als ze achter elkaar fiet-
sen (zie foto 2).
3. De erosie is toegenomen. De nieuwe trap is 
gedeeltelijk ingestort (zie foto 2 en 3).
4. Er loopt nog meer water het park in  en blijft 
staan in een grote plas. Dit is nooit zo geweest 
en zal de bomen ongetwijfeld schaden (foto 3).
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Foto 2. Tweede grote bui op 26 augustus 2010. 
Het fietspad is geasfalteerd, maar hol. Het wa-
ter loopt van het viaduct naar beneden. Een 
groot deel loopt langs de nieuwe trap het park 
in. Er staan grote plassen om de bomen, die 
niet weglopen. Er is kennelijk geen drainage 
naar de sloot. 

Foto 3, 26 augustus 2010 
trap door erosie ingestort.

Foto 1. Eerste grote bui op 23 augustus 2010. 
Het fietspad is nog niet geasfalteerd. Het water 
loopt niet richting kanaal, maar het park in. 
Door erosie komt het plastic over het piep-
schuim bloot. Op de voet van de boom hoopt 
zich een berg zand op. Het water loopt niet weg 
de bomen in de buurt staan in het water.



“Wij verzoeken u dringend de afwatering te 
verbeteren, vóór het fietspad wordt afge-
werkt.” mailt de damesbende aan het slot.

Foto 4 Het fietspad helt richting dijk in plaats 
van richting kanaal. 

Foto 5 Bij de aansluiting van het fietspad op de 
dijk loopt en water naar de dijk en bereikt de 
putten niet.

Provisorische put
Op deze mail heeft de damesbende nog geen 
antwoord, maar bij de ingestorte trap is een put 
aangelegd. Die watert niet af in de sloot, maar 
in het park.

28 augustus 2010 Een provisorische put bij de 
ingestorte trap. 

Deze put voert het water niet naar de sloot, 
maar naar een kuil in het park.
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In het park worden bij het roze gebouwtje enorme muziekinstrumenten van staal gebouwd. Er 
komen trommels, buisdrums en metallofoons. De eersten staan er al. Die zijn gestemd in de zomer 
toen het 30 graden was. Hier worden ze op een koele dag in augustus bijgestemd. De instrumenten 
zijn volgens de maker hufterproef. Er kunnen gewoon 8 mensen op staan. Dit instrument geeft een 
sonore toon als op de open kant van de buizen wordt geslagen.

Het bestuur van de bewonersvereniging is van 
plan met bewoners te inventariseren wat er 
nog gebeuren moet aan afwerking van het 
fietspad. Wendt u zich tot Pieter Hettema. 



Kinderen in paniek
Op 18 augustus stoven de kinderen die op de 
nieuwe stoep aan het spelen waren in paniek 
naar huis. Passerende jongens op de fiets had-
den met hun fietssleuteltje het zware trilappa-
raat aan gezet dat op de bouwweg geparkeerd 
stond. Toen het begon te rijden smeerden ze 
hem. Gelukkig reed het ding de bouwweg op en 
niet richting Nieuwe Leeuwarderweg. De vader 
van een van de kinderen kwam net aanrijden en 
wist hoe je zoʼn ding stopt: met je autosleuteltje. 

Extra gootje
De bewoners van 138 en 140 hebben aan de 
bel getrokken. De stoep ligt bij hen voor van 
twee kanten scheef en helt naar de huizen toe. 
Bij de eerste regen liep het water inderdaad on-
der de poort door. Dit is direct opgelost met een 
metalen gootje. 

8

Het viaduct loopt met een helling van 5% uit op het ambtenaren fietspad. Fietsers van het viaduct 
moeten voorrang geven aan verkeer van rechts, maar door het gele gebouwtje kunnen ze dat niet 
zien. Het is onduidelijk of fietsers die naar rechts willen boven, vóór het gebouwtje langs kunnen. 
Dat zou redelijk zijn, want anders moeten zij eerst naar beneden en dan weer om hoog via een on-
overzichtelijke bocht. Voor voetgangers loopt de stoep hier dood. De damesbende heeft 23 augustus 
2010 het stadsdeelbestuur herinnerd aan de toezegging voor voetgangers een trap te maken van het 
viaduct naar de Urkstraat. Dat is de kortste verbinding naar de bushalten. De toezegging is her-
haaldelijk gedaan, maar er is nog niets van te zien.    

Aan de overkant van het viaduct wordt het gevaarlijk


