
Slecht nieuws
Het nieuws in de vorige nieuwsbrief blijkt slech-
ter dan we dachten. Reden voor een nieuwe.

Riskante kabel
Woensdag trokken mannen met een kaart onze 
aandacht. Het was de hoofduitvoerder van de 
KPN die overleg ter plaatse had georganiseerd 
met het stadsdeel en de NZlijn. Door de verbro-
ken telefoonverbinding naar het roze gebouwtje 
is een aansluitpunt van een hoofdkabel be-
schadigd, daar kan nu water insiepelen. Als niet 
wordt ingegrepen zal over twee weken à twee 
maanden de hele wijk (900 aansluitingen) zon-
der telefoon komen. Door de ophoging met 
piepschuim en plastic kan de KPN niet graven. 
De kabel ligt trouwens 3m diep en door de af-
dekking met ijzeren gaas doet de detectie-ap-
paratuur het niet. 
De NZlijn heeft hier niet mee van doen en het 
stadsdeel kon geen informatie geven over de 
ligging van de kabels. De KPN heeft eigen kaar-
ten uit 2008, maar die kloppen niet meer, want 
de verbroken kabel is “teruggelegd”, d.w.z. om-

gevouwen (dat is een manier om duidelijk 
te maken dat het om een verbroken kabel gaat). 
De vraag was hoe de kabel en het knooppunt 
gevonden konden worden. Kon er een piep-
schuimblok uitgetrokken worden? Was er infor-
matie over de ligging van de kabel? Hoe zag 
het er eigenlijk vroeger uit? De damesbende die 
sinds 2005 fotoʼs maakt, ook van bloot liggende 
kabels en van de constructies, hebben in hun 
fotoarchief gezocht en daarop zeer veel dank 
ontvangen van de KPN. “Met deze foto's kun-
nen we in ieder geval een plan van aanpak ma-
ken”.

Meer kap
U herinnert zich mis-
schien dat we in 
maart 2010 te ver-
geefs om informatie 
vroegen over de gele 
stippen op de bomen 
in het park, maar dat 
niet konden krijgen. Inmiddels is onze vrees 
bewaarheid: ze worden op vier na allemaal ge-
kapt. Deze beuk ook. 
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De bomen rechts van het pad staan op de eerste 
kapvergunning (zie Nieuwsbrief 70).
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Schets n.a.v. de tweede 
kap aanvraag voor Vole-
wijkspark West geprojec-
teerd op het park, zoals 
het er nu bij ligt. 

Oranje zijn de voet- en fiets-
paden, bruin is de bouwweg. 
Grote groene cirkels zijn bo-
men 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. Ook ten 
noorden van de het gebied van 
deze vergunning blijkt te wor-
den gekapt. Zeven bomen die 
op de kaplijst stonden van de 
eerste aanvraag, blijken op 
deze kaart te staan (geel ge-
bied, foto hieronder). 

Volgens de kaart blijven vier 
bomen in het zuidelijke deel 
van het park staan. Nr 1 is een 
prachtige iep, zie foto rechts. 
De grote populier ernaast blijft 
niet staan. Nr 2 is een van 
twee grote populieren; de an-
der gaat weg. Nrs 3 en 4 zijn 
een els en een esdoorn in de 
bocht van de bouwweg. Deze 
kunnen we niet vinden. Al ge-
kapt?!
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Ecologisch inzicht
Op 11 januari 2010 heeft parkontwerper 
Adriaan Geuze in de klankbordgroep bena-
drukt dat om ecologische redenen in Vole-
wijkspark-west meer bomen behouden blij-
ven. In het voorlopige ontwerp was Vole-
wijkspark-west een open terrein met hier 
en daar een boom en twee lanen aan weers-
zijden. Maar volgens het definitieve ont-
werp, zei hij, wordt de bomenstructuur 
vrijwel geheel behouden. Hij zei het wel een 
keer of vijf: bomen behouden. (uit Nieuws-
brief 65, 10 maart 2010).
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Dit is het pad naar het vroegere tunneltje. Aan het eind van het pad de iep die blijft staan. Voor de 
andere bomen op de foto is een kapvergunning aangevraagd. 

De bouwweg is nieuw geasfalteerd tussen het zuidelijke viaduct en het fietspad naar de Meeuwen-
eibrug. Het is een steile, maar een tijdelijke fietsverbinding. In de bocht zouden blijkens de kaart 
twee bomen (een els en een esdoorn) moeten zijn blijven staan, maar we kunnen ze niet vinden. De 
kapaanvraag is dus waarschijnlijk voor alle bomen op de foto. 
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De Vrienden van het 
Noorderpark hebben op 
de burgeravond over be-
zuinigingen voorgesteld in 
het park niet twee maar 
één brug over het Noord 
Hollandsch Kanaal te leg-
gen, geen vaste hoge brug 
van 11m maar een draai-
brug. Het voordeel voor 
fietsers is een rechte ver-
binding van Meeuwen-
laan naar Ribesstraat. Dit 
is een hoofdroute voor 
fietsers. Het voordeel voor 
het Florapark is dat er 
geen hoge dam in komt. 
Het park kan bijna blijven 
zoals het is. Voor de 
scheepvaart vormt deze  
brug geen belemmering.

De provincie is bij de bootjes in het kanaal 
langs geweest om aan te zeggen dat ze na 1 
october hier niet mogen liggen. 

Tijdens het Noorderparkfestival zijn twee mega 
buistrommen en een stalen trommel ingewijd. Op 
de buistrom wordt met rubber batjes geslagen. 
Als u geen batje heeft kunt u het ook doen met een 
slipper van uw vader. U kunt ook in de buizen 
loeien. 

De canta-tjes op straat herin-
neren nog overal aan de ge-
slaagde canta-bios tijdens het 
Noorderparkfestical 


