
Viaduct open
Sinds de nieuwsbrief van augustus was het 
meest spectaculaire nieuws de opening van het 
lange Buiksloterzeedijkviaduct. Dat zal u niet 
ontgaan zijn. Dit is een nummer met ander 
nieuws van de laatste twee maanden. We be-
ginnen met het jongste nieuws.

Noodtelefoonlijn
Vanaf de telefoonkast voor 140 zijn draden ge-
spannen langs het hekje en omhoog naar lan-
taarnpalen om de vaste telefoonlijn naar het ro-
ze gebouwtje in het park te herstellen. De oude 
lijn is bij de aanleg van het viaduct doorgesne-
den en ligt nu 3m diep onder het asfalt, onbe-
reikbaar door de opvulling met plastic en piep-
schuim. Een vaste telefoonlijn is nodig voor de 
beveiliging van het gebouwtje. De BAM is drie 
dagen bezig geweest met deze noodlijn. Er 
komt “een raket” om als een mol een lijn onder 
het asfalt door te graven. 
Er liggen meer leidingen (stroom, telefoon, wa-
ter, gas, glasvezel, tunnelbeheer), die vroeger 
door het tunneltje liepen. Die “raket” kan dus 
van alles tegenkomen. We vrezen storingen. 

Kapvergunningen
Vorige week is opnieuw een kapvergunning 
aangevraagd voor de noordrand van Vole-
wijkspark West. Voor 73 bomen. Hier blijft het 
niet bij. Er worden in totaal 469 bomen gekapt 
in Volewijkspark west. 

Deze foto komt uit het dossier van de aanvraag 
van de kapvergunning. Zie de kaart op p.2. 

Volgens de aanvraag staan “om technische re-
denen“ alle bomen in de kapvergunning. Op 
een informele bijeenkomst met een paar men-
sen van de bewonersvereniging zei Evert Ver-
hagen, de projectmanager van het park, dat 
goede bomen gespaard zullen worden als het 
kan. Of het kan moet blijken uit “het bestek” dat 
nog wordt gemaakt. Verhagen heeft het bestuur 
van de bewonersvereniging toegezegd dat ze 
het bestek te zien zullen krijgen. 
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Vergelijking van de kapvergunning met de situa-
tie zoals die deze zomer is aangelegd en met 
het definitieve ontwerp (vastgesteld door het 
stadsdeelbestuur op 16 februari 2010, DO2) 
leidt tot de conclusie dat er iets niet klopt. De 
kapvergunning is kennelijk gebaseerd op DO2. 
Daarin loopt de bouwweg met een grotere 
bocht door het park, dan nu het geval is. Voor 
die bocht hadden de meeste bomen met rode 
stippen gekapt moeten worden. Maar nu is dat 
niet meer nodig. De bouwweg wordt straks de 
toevoersweg voor evenementen. Dit zou uit het 
bestek dat gemaakt wordt moeten blijken. Het is 
eigenaardig dat de kapvergunning klaar is voor 
het plan klaar is. 

Voor de kapvergunningen is Volewijkspark west 
in vieren gedeeld. Volgens het eerste deel wor-
den 73 bomen gekapt voor de park-entree. 
Vandaag staat in Noordnieuws de aanvraag van 
een kapvergunning voor 95 bomen aan de 
zuidkant van het park. De andere twee aanvra-
gen worden de komende weken ter visie ge-
legd. In totaal gaat het om 469 bomen. 
Zienswijzen over de vergunningen kunnen ge-
durende de zes weken dat ze ter inzage liggen 
worden ingediend.
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Schets n.a.v. de aangevraagde kapvergunning geprojecteerd op de inrichting van het 
park, zoals het er nu bij ligt. Oranje zijn de voet- en fietspaden, bruin is de bouwweg. Grote 
groene cirkels zijn bomen die blijven staan. Kleine rode stippen zijn bomen die op de nominatie 
staan om gekapt te worden. Er staan bomen op die al gekapt zijn, en zeven bomen die op de kaplijst 
staan ontbreken op de kaart. De damesbende heeft om de aanvullende kaart gevraagd. De esdoorn 
waar de buurt zich deze zomer sterk voor heeft gemaakt en die gespaard is, is een van de 73 bomen 
waar nu een kapvergunning voor wordt gevraagd. 

Evenementen
Voor geluidsoverlast bij evenementen is een 
apart telefoonnummer: 06429400 34.



Spookrijder
De damesbende heeft de gewoonte de buurt te 
inspecteren. Zo stonden zij laatst te kijken hoe 
een auto vanaf de bouwweg invoegde op de 
Nieuwe Leeuwarderweg (NLW), soepel: 

Ondertussen maakten ze een praatje met een 
monteur bij een elektriciteitskast:

De monteur vertelde dat hier generatoren 
staan, zodat er stroom is voor de weg ook bij 
storing op het net. Toen toeterde een bus: een 
spookrijder! Waarschijnlijk is hij op het Meeu-
wenei in de war geraakt. Er was gelukkig even 
geen verkeer. De auto keerde en reed via het 
Meeuwen-ei richting A10. Hij zal de eerste niet 
zijn die op het Meeuwenei verkeerd rijdt. 

Opvullen
Langs het fietspad voor de dijk moet de grond 
nog worden opgevuld.

Buurtbewoners zullen onder leiding van Melvin 
Stigter de planten verpoten als het stadsdeel de 
grond brengt. Zij wachten nog op de grond.

Onder de viaducten

Onder de viaducten zitten holen die gemakkelijk 
toegankelijk zijn (de hekjes zitten soms niet vast 
of alleen met tye-ribs). U mag het niet weten, 
maar reken maar, de kinderen wel! Zij kruipen 
onder de hekjes door. 
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Spookrijder keert op de NLW



Gevaarlijk fietspad
Toen de dijk weer werd aangesloten op het 
fietspad door het park bleek het asfalt langs het 
kanaal door bouwverkeer kapot gereden. De 
damesbende heeft herhaaldelijk gevraagd om 
herstel, want in het “grind” slippen fietsers. 

In het donker is het losse “grind” slecht te zien.

Valkuil
Het lange viaduct is in gebruik, maar is nog niet 
af. Er zijn nog wensen.

Voor de tijdelijke betonblokken die zijn neerge-
zet om te voorkomen dat mensen 1½m naar 
beneden vallen moet een oplossing komen. Als 
de verlichting niet in de hekken komt, maar met 
lantaarns op de stoep, wordt de doorgang wel 
heel smal. De aansluiting van viaduct op de 
vaste grond heeft een richel waar een hele voet 
in kan. Hinderlijk voor fietsers en gevaarlijk voor 
voetgangers. 

Geluidshinder
In de wandelgangen hebben we gehoord dat er 
geluidsschermen komen. Onduidelijk is hoe en 
wanneer. De damesbende is van plan de uit-
komst van het geluidsonderzoek van juni op te 
vragen.

Stinkende sloot
Tijdens de warme nazomerdagen begonnen de 
sloten rondom de Buiksloterdijk erg te stinken. 
Al eerder was gebleken dat het water zolang 
heeft stil gestaan dat het door het grondwater 
brak is geworden en ongeschikt om tuinen te 
besproeien. De overlast zou voorkomen zijn als 
de duiker open was gesteld. De damesbende 
heeft met alle betrokken instanties contact op-
genomen. Zij wijzen naar elkaar. Volgens het 
waterschap had de duiker deze zomer geopend 
moeten worden. Het stadsdeel wil eerst een 
keerklep en de NZlijn wil dat het stadsdeel zijn 
deel van de duiker eerst schoonmaakt. 

Leuning langs de trap

 
Een rondje door het bosje zit er niet meer in 
voor mensen die slecht ter been zijn: zij kunnen 
de noodtrap niet op. Het parkmanagement heeft 
de leuning op zijn to do-lijstje gezet. 

Aansluitingen

Hier zagen we graag een oversteek naar de 
Leeuwarderweg en een trap naar de Urkstraat.
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Heeft u ook wensen of ideeën over wat beter 
kan? Meldt het! Nu is de tijd. 


