
Voorbereidingen
In Volewijkspark-west vinden voorbereidingen 
plaats voor herinrichting. Op de foto wordt een 
grondboring gedaan. Het park is deze week 
door de gemeente —en dat is niet voor het 
eerst— ingemeten, inclusief de hoogten. 
Ook voorbereid wordt de kap van 469 bomen; 
er zijn althans in vier wekelijkse afleveringen 
ontwerpvergunningen ter visie gelegd (zie de 
middenpaginaʼs). De vergunningen zullen vol-
gens het ontwerp pas van kracht worden als “de 
overige noodzakelijke vergunningen zijn afge-
geven”. Wij vragen ons af welke dat zijn. 
Informatie van de provincie is dat voor de 
bruggen over het NHkanaal geen vergun-
ning is verleend, sterker, nog niet aange-
vraagd. In de wandelgangen hoorden wij dat de 
bruggen te duur zijn en veranderd worden. 

Duiker
De BAM heeft opdracht gekregen de duiker 
schoon te maken die de sifonduiker verbindt 
met de achtersloot van de Buiksloterdijk en met 
het NH-kanaal. Dat is goed nieuws, want de 
sloten zijn vervuild en brak. 

Nog een keer
De KPN heeft nog één —vergeefse— poging 
gedaan de hoofdkabel onder het opgehoogde 
fietspad te vinden (foto onder). Voor de be-
schadigde kabel wordt nu een alternatieve op-
lossing gezocht.
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Auto’s op fietspaden
Er rijden geregeld auto’s op de fietspaden. De 
oorzaken zijn (1) ontbrekende paaltjes en (2) 
gemakkelijke toegang tot de bouwweg. 

Bouwverkeer neemt geregeld niet de bouwweg, 
maar de Buiksloterdijk en het fietspad. Op de 
foto een chauffeur die de tijdelijke telefoonkabel 
van zijn vracht losmaakt. Volgens het stadsdeel 
kan de oude duiker zo’n last niet dragen. 

Ettelijke keren per dag rijden verdwaasde au-
tomobilisten bij de afrit van de botonde de 
bouwweg op. Er staat wel een inrij-verbod, 
maar dat zien zij kennelijk niet in hun paniek: 
“ik wil de IJtunnel niet in”. Vervolgens dwalen 
zij rond over de fietspaden, zoals deze auto die 
via het fietsviaduct weer op een rijweg terecht 
kwam bij de (oude) Leeuwarderweg. 

Scooters op fietspad
Actie Fietsersbond afdeling Amsterdam. U kunt 
tekenen op http://scooteroverlast.petities.nl

Opening roze en gele gebouwtjes

Na een middag met kinderspelletjes (boven) 
werden gisteren de voormalige benzinestations 
geopend (onder). De gebouwtjes moeten cultu-
rele centra worden à la de Noorderparkkamer. 
Er wordt nog gezocht naar een naam. 

Metrobed gevuld

Het bed waar de NZlijn moet gaan lopen is met 
steenslag gevuld. Dit is het laagste punt en hier 
blijft water staan, ook op de rijweg. Op onge-
ruste vragen over de capaciteit van de put on-
der het lange viaduct heeft de NZlijn nog niet 
geantwoord. Er is hier ook geasfalteerd. Ook 
op de vraag wat het soort asfalt betekent voor 
de geluidshinder, is nog geen antwoord. 

Buiksloot ten toon
In het stadsdeelkantoor is een fototentoonstel-
ling over Buiksloot, georganiseerd door het His-
torisch Centrum Amsterdam Noord.

Fietsbezit in Noord
In Amsterdam heeft 30% van de bewoners een 
fiets, in het Centrum 50% in Noord slechts 20%, 
aldus DIVV in een recent rapport. 
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Vijf keer kijken
Voor de zomer is de aanvraag voor een kapver-
gunning voor Volewijkspark-west teruggetrokken. 
Op 23 september 2010 is een nieuwe aanvraag 
ingediend. De vergunning is in vieren geknipt. 
Elke week is een deel ter visie gelegd, met als 
gevolg dat wij sinds 19 oktober 2010 wekelijks 
naar het stadsdeelkantoor moesten om de ver-
gunningen te bekijken. 
We hebben de vier ontwerp-vergunningen, die 
samen het hele Volewijkspark-west beslaan, op 
één kaart gezet: groen zijn de bomen die blijven 
staan, rode sterren zijn bomen waarvoor een 
kapvergunning is gevraagd; de zwarte lijnen zijn 
de grenzen van de kapvergunningen. Overigens 
kloppen de kaarten en de kaplijsten niet hele-
maal met elkaar. 
Duidelijk is waar de vergunningen voor zijn. 
In deel ❶ wordt gekapt voor een 
entreeplein bij de Buiksloterdijk. 
Zie Nieuwsbrief 70. In deel ❷, aan 
de zuidkant, blijven vier bomen 
staan, maar twee ervan zijn niet 
te vinden en waarschijnlijk al 

gekapt. Zie Nieuwsbrief 71. De kap is hier nodig 
voor de aanleg van de “aanbrug” naar de hoge 
fietsbrug over het NHkanaal en voor de tijdelijke 
entree vanaf de Van Hasseltweg. In deel ❸ mo-
gen ook de meeste bomen worden gekapt als de 
vergunning verleend wordt. Deze kap zal be-
doeld zijn voor een verhoogd pad naar de ont-
worpen lage brug over het kanaal. In deel ❹ 
worden bomen gekapt voor de aanleg van een 
evenementenveld en voor een verhoogd pad van 
het middelste viaduct naar de lage brug. 
Echt gekapt?
Volgens de aanvraag zal aan de aanleg van dit 
parkdeel gefaseerd worden gewerkt, maar “on-
danks deze faseringen dienen er ten behoeve 
van de aanleg komend seizoen in totaal 469 bo-
men te worden gekapt.” Want er komt een tijde-
lijke  entree Van Hasseltweg en de de hoge 
grondlichamen voor de landhoofden van de 
bruggen moeten lange tijd zetten. 
In de aanvraag staat dat als tijdens de 
uitvoering blijkt dat bomen op de 
kaplijst te handhaven zijn, ze zullen 
worden gespaard. Deze toezegging 

is vaag. Het bestuur van de bewonersvereniging 
verwacht binnenkort de schriftelijke bevestiging 
dat het stadsdeel vooraf met hen zal bespreken 
welke bomen behouden kunnen blijven. 
Aangekondigd is dat deze zomer begonnen zal 
worden met voorbereidende werkzaamheden, 
met name voor het evenemententerrein. Wat dat 
betekent kunt u zien op de Noorderbegraaf-
plaats. Hoewel de besluiten over het crematori-
um nog niet zijn genomen en het geld er nog niet 
is, zijn de bomen alvast gekapt, waaronder een 
prachtige beuk en een grote notenboom. 
De damesbende waarschuwt dat wie niet voor 30 
november zijn zienswijze over de kapvergunnin-
gen laat blijken, later formeel geen recht van 
spreken heeft. 
Herplant
Er is een herplantplicht van 1:1 volgens de kap-
vergunningen, maar met een escape: anders 
moet de waarde van de bomen in het groen-
fonds van Noord worden gestort. Volgens 

de 
aan-

vraag worden 243 bomen herplant. 
De aanvraag wijst vergoelijkend op Vole-
wijkspark-oost. Daar was een vergunning voor 
117 bomen, maar er zijn er 82 gekapt. Er zouden 
190 bomen zijn bijgeplant; zoveel tellen wij er 
niet, maar het zijn er meer dan 100. Toch zal het 
park nog jaren kaal ogen. 
Financiering
Uit een bijlage bij de ontwerpkapvergunningen 
blijkt dat bureau SmitsRinsma oordeelt dat de 
realisatie van Volewijkspark-west afhankelijk is 
van het beschikbaar komen van middelen van de 
centrale stad (75%) en Noord (25%).  Er wordt 
voor 2010-2012 een crediet gevraagd van 
€2.850.239,13. Dit is onderdeel van het totale 
budget van het Noorderpark €32.000.000 (prijs-
peil 2005), waarvan toen, menen wij te weten, 
€16.000.000 beschikbaar is gesteld. Dit is ken-
nelijk op.
Vervuilde grond
Uit de ontwerpvergunning blijkt ook dat in het 

park vervuilde grond aanwezig is. Momenteel 
wordt hier vervolgonderzoek naar gedaan.
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