
Boswandeling
Woensdagmiddag heeft een groep buurtbewo-
ners door Volewijkspark-west gewandeld om te 
kijken naar de bomen met oranje stippen. Deze 
bomen staan op de nominatie om gekapt te 
worden voor de inrichting van het Noorderpark.
Vilijn SDAN) zei dat de bomen gekapt moeten 
worden omdat ze in de weg staan voor 
1. de taluds van de paden en de bruggen
2. maaiveld-ophogingen 
3. de kabels en leidingen die uit de grond ge-

haald moeten worden. Het zijn oude leidin-
gen die kunnen lekken en soms met asbest 
geïsoleerd zijn.

Pieter Hettema antwoordde dat de bewoners-
vereniging de hoofdstructuur van het park niet 
ter discussie stelt, maar vindt dat

a. er alleen gekapt moet worden waar het no-
dig is voor de aanleg van paden en wegen 
volgens het parkontwerp (DO 2)

b. er niet meteen gekapt moet worden, maar 
pas als het nodig is. Hij vroeg om de ont-
werpen van de bruggen en om een 
tijdsplanning voor de bouw van de bruggen. 
De kap moet daaraan gefaseerd worden 
aangepast. 

Hettema benadrukte dat hij rekent op zorgvuldi-
ge uitvoering, maar wees erop dat het vertrou-
wen geregeld op de proef is gesteld. 

Bomen sparen
De boomdeskundige die meewandelde had ge-
keken welke bomen zouden kunnen blijven 
staan, en zei eerst dat die met een oranje stip 
echt weg moeten. Tijdens de wandeling bleek 
dat flink wat bomen voorlopig gespaard kunnen 
worden, omdat ze niet in de weg staan voor de 
paden die nu worden aangelegd. 
Tijdens de wandeling werden mogelijkheden 
voor verbeteringen van het ontwerp ontdekt: Als 
iets meer wordt aangesloten wordt bij de huidi-
ge loop van de paden en de huidige taluds, 
kunnen meer bomen blijven staan. 
Ten zuiden van het veld staan twee boomgroe-
pen op plekken waar niet gewerkt hoeft te wor-

Oostwest/Noord

Nieuwsbrief 77
21 maart 2011 oostwestnoord@xs4all.nl

Vraag per e-mail een digitale gekleurde versie

Een aantal van de buurtbewoners die tekst en 
uitleg kregen over de voorgenomen kap van 
466 bomen in Volewijkspark-west: met de 
kaart in de hand: René Vilijn, naast hem Pieter 
Hettema van Bewonersvereniging Buiksloot, 
die de boswandeling georganiseerd 
had. In de rode jas een bomenexpert.

Kap uitgesteld
De kap van de bomen is uitgesteld omdat er 
beroep tegen de kap is ingesteld en een voor-
lopige voorziening is gevraagd bij de recht-
bank. De zitting bij de rechtbank zou van-
daag zijn, maar is uitgesteld omdat het 
stadsdeel het dossier nog niet klaar heeft. 

Ziet u kap- of snoeiwerkzaamheden in 
het park, neem dan direct contact op 
met het stadsdeel (Witte of Vilijn) 
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den. Die hoeven dus voorlopig niet weg. De 
bomenexpert vond dat een van de twee boom-
groepen beter vervangen kan worden omdat de 
grond te nat is. De damesbende mompelde dat 
die bomen er toch al veertig jaar staan. 

Entree
Op één punt kan Bewonersvereniging Buiks-
loot, zich niet vinden in DO 2, zei Hettema. De 

entree is te groot, hij past niet bij de de dijk. Bij 
de Buiksloterdijk heeft de entree slechts een 
beperkte functie. Hettema werd bijgevallen door 
de andere wandelaars. De paal is te hoog zei-
den zij en de kaalslag die voor het entreeplein 
nodig is, is een aantasting van de leefbaarheid 
van de dijk. Zonder deze bomen is er meer 
overlast van de Nieuwe Leeuwarderweg: wind, 
licht, lawaai en stof. 
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Dit is de hoek waar het entreeplein zou moeten komen. Bewonersvereniging Buiksloot 
vraagt deze week per brief opnieuw om een ander voorstel voor de inrichting van een parkentree 
vanaf Buiksloterdijk. Er is hier ―illegaal― gekapt. Volgens de kapvergunning zouden langs de 
rand van de weg vier bomen blijven staan, maar we vinden er nog maar twee zonder oranje stip. 
Eén daarvan is de prachtige boom op de voorgrond. Wegwerkers hebben er een tak afgezaagd, 
maar hij staat er verder goed bij. De damesbende heeft hem geadopteerd en noemt hem “de boom 
van M”. 



Langs het roze gebouwtje
In het vorige nummer wezen we er al op dat er 
achter het roze gebouwtje in afwijking van DO 2 
dikke betonplaten waren neergelegd en de ko-
nijnenburcht bedolven. De boswandelaars wa-
ren er ontstemd over. En nog meer toen de bo-
menexpert uitlegde dat bomen niet meer dan 
10cm extra grond op hun voet verdragen, of ze 
gaan dood. De bomen op de foto zijn ten dode 
opgeschreven, legde hij uit (zie foto p.2)

Vóór of achterlangs
De damesbende heeft navraag gedaan, maar 
de dames begrijpen het niet. Ze hoorden uit be-
trouwbare bronnen dat het circuit niet vóór het 
roze gebouwtje langs zal gaan maar achter-
langs. Dit wordt bevestigd door het plaveisel dat 
is gelegd en door de kapvergunning. De da-
mesbende waarschuwt dat dit een afwijking van 
DO 2 is, die tientallen bomen kost. Zie de kaart 
hierboven.  

3lage brug (ontwerp)

Noordelijke deel van parkontwerp DO 2 met fietspaden (paars gestreept) en voetpaden (groen). 
Hieraan zijn toegevoegd de bomen met een kapvergunning (rode stip). Het fietspad gaat vóór het 
roze gebouwtje langs. Het heeft er alle schijn van dat er met de kapvergunning ruimte gemaakt 
wordt voor een pad achter het roze gebouwtje langs. Duidelijk is dat dit veel bomen zou kosten. 

Recente foto van de voor-
kant van het roze ge-
bouwtje. Hier kan het 
fietspad gemakkelijk 
langs, maar kijk hoe het 
fietspad van het viaduct 
op de achtergrond schuin 
is gelegd (pijl) naar de 
achterkant.
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Moeilijke wandeling
De damesbende maakt er een gewoonte van 
de buurt te verkennen. Zo liepen zij zondag 
naar het wandelpad-in-aanleg langs de Nieuwe 
Leeuwarderweg. En ze schrokken behoorlijk. 
Het talud was prachtig opgevuld en aangeharkt, 
klaar voor de linden die hier geplant zullen wor-
den. Prima, maar er naast is een voetpad aan-
gelegd. De ruimte is te krap, het pad is opge-
hoogd en de bomen langs de rand hebben ze-
ker een halve meter aarde op hun voet. Er is 
geen kapvergunning voor deze bomen, maar ze 
gaan zo wel dood!
De hoogte verschillen zijn zo groot tussen de 
viaducten en het pad, dat de verbinding voor 
rolstoelen en kinderwagens en zelfs voor fiet-
sen onneembaar is. Zie de stippellijn op de foto. 

Herplant NZlijn

In de “oren” van het Meeuwenei worden bomen 
geplant. Er zullen bomen herplant worden 
langs de hele Nieuwe Leeuwarderweg waar de 
NZlijn klaar is. De NZijn heeft voor de herplant 
€745.000 gedoteerd aan het stadsdeel als 
“compensatie groenvoorziening NZlijn”. 

Doorgang zeedijk
Het heeft zeven maanden geduurd, maar nu is 
voor fietsers en voetgangers de verbinding over 
de zeedijk hersteld. De stoepranden zijn ver-
laagd en een betonblok is verwijderd (zie pijl). 
Het is slalommen, maar het kan. 

Grof vuil

Na diverse telefoontjes is op donderdag het 
grofvuil opgehaald dat woensdag was blijven 
staan.  Bel vooral in dit soort gevallen. Het e-
loket van het stadsdeel werkt niet altijd. Deze 
week kreeg een dijkbewoner excuses dat een 
melding van 4 januari 2011 niet was door ge-
komen. 

Kerstbomenreservaat

Het kerst-
bomenreservaat, een leuk burgerinitiatief in 
een kaal Volewijkspark-oost, is vorige week 
door het stadsdeel geruimd. Het bordje ligt er 
nog. Volgend jaar weer. 
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