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Boomplantdag
Op 27 maart 2011 is de laatste linde op zijn plaats gehesen op het nieuwe wandelpaadje langs de 
snelweg. De hijskraan stond op de Nieuwe Leeuwarderweg. 

Beste mensen,

Nog even een laatste oproep van mij

aan al die mensen wie de bomen aan hun hart gaan, die er prijs op 
stellen, die ze gewoon mooi vinden, die bomen terug willen in het 
kale stuk langs de Nieuwe Leeuwarderweg, die van de vogelzang 
houden,

aan al die mensen heb ik een verzoek: WEES ALLEN BIJ HET BE-
ROEP AANWEZIG !

Het klinkt clichématig,maar dit is echt de laatste kans. Benut die 
kans en verschuif afspraken! Kom!

Er is wel degelijk een slagingskans ,maar daarvoor is het wel van 
belang dat er veel mensen aanwezig zijn.
Achteroverhangen is dus de slechtste strategie...

Het beroep dient donderdag 7 april 2011 om 10.00 bij de Recht-
bank aan de Parnassusweg.
Om 9.30 verzamelen in de hal van rechtbank.

Er was een klas van de Ro-
sa-school en van het Clusi-
us College. Tussen de kin-
deren werden Diepeveen en 
Paquay van het stadsdeel-
bestuur gefotografeerd. 
Ook op de foto te herken-
nen: de directeur van het 
Clusius naast Evert Verha-
gen (de manager van het 
Noorderparkproject) en 
ecoloog Berend Seinen in 
gesprek met Peter Witte 
(projectmanager Noorder-
park). 

Ingezonden brief

Wij ontvingen deze drin-
gende brief van Rachel 
Turk. Zij vordert namens 
veel buren en vrienden van 
het park een kapverbod 
voor Volewijkspark-west. 

Er worden nodeloos veel 
bomen gekapt voor een 
veel te groot entree en een 
veel te groot evenementen-
veld. Er worden nu al bo-
men gekapt voor verhoog-
de paden naar bruggen 
over het kanaal, terwijl die 
bruggen nog ontworpen 
moeten worden. 

Er wordt afgeweken van de 
vastgestelde ontwerpen.

Als u komt meldt het dan 
even bij Tetris@xs4all.nl.
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In colonne
Toen de laatste linde geplant was, ging het met 
muziek voorop naar de Van Hasseltweg voor 
het planten van de laatste iep bij de “oren” van 
de Nieuwe Leeuwarderweg. 

Deze zomer zal het smalle gravelpaadje prach-
tig zijn, zei de ecoloog: een romantische groene 
tunnel, maar daarna zullen er bomen sterven. 
Want de oude bomen hebben een te zware last 
op hun voet door het ophogen van het pad. Als 
de linden tot wasdom komen zullen ze elkaar in 
de weg staan, maar dat is van later zorg. 

Niet iedereen kon mee. Er is een hoogte-ver-
schil van meer dan een meter tussen het hoofd-
circuit en het wandelpad. De rolstoeler bleef 
noodgedwongen achter.

Ondertussen werd op de weg de zandstrook 
langs de metro-baan betegeld. Op de betonnen 
rand van de metrobaan komt een muur van 
anderhalve meter. Naar verluid worden de 
zwarte damwanden afgewerkt met klimop. 

De voorzitter van de Stichting Samenscholers, 
(die in het gele gebouwtje culturele activiteiten 
ontwikkelt) hield de jeugd in de gaten, die op 
het gevaarlijke randje van het viaduct speelde. 
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Spechten en deskundigen
Aan de andere kant van het roze gebouwtje 
staan grote wilgen. Tijdens de lunch zagen we 
op aanwijzen van de ecoloog een groene par-
kiet een spechtenhol in gaan. 

Op grond van ecologische rapporten van bu-
reau Tauw, is bepaald dat de wilgen in het park 
moeten blijven staan, omdat er spechtenholen 
in zitten. Bij de boswandeling begin vorige 
maand sprak de aanwezige bomendeskundige 
als zijn mening uit dat de bomen juist gekapt 
moesten worden “omdat ze door spechten wa-
ren aangetast”. Tja. 

Ooievaar op de botonde
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Er was muziek op de bomenplantdag. Onder de 
luifel van het roze gebouwtje waren broodjes, 
fruit en limonade. Tijdens de lunch demonstreer-
den kinderen hun eigen interesses: ze sleepten hun stoel naar de rand van de weg en aten daar hun 
broodje. Modern bermtoerisme. “Kijk hoe leuk ze het hier vinden!” riep een official.

Ze zijn er wel, spechten, zo-
als te zien is op deze foto 
van een grote bonte specht 
in een achtertuin op de 
Buiksloterdijk.

In de tuinen

Er komen meer interessan-
te vogels in de achtertui-
nen. Hier een sperwer in 
een kers.

Als er in het park gekapt 
wordt moeten de vogels 
maar naar de tuinen,vol-
gens de ambtenaren.

Heeft u de ooievaar op de botonde al gezien? 
Let op het verkeer als u kijkt, want er gebeuren 
geregeld ongelukken op allerlei plekken op de 
botonde. Meldt aanrijdingen a.u.b. want bij 
gebrek aan informatie meent het stadsdeel dat 
het meevalt met de onveiligheid op de botonde.



Herplant op de kop van de dijk
De Damesbende van Buiksloot heeft in een 
brief aan het stadsdeelbestuur gevraagd nu ook 
bomen te planten in het kale stuk tussen het 
Buiksloter Zeedijkviaduct en nr 138. 

Voorwaarde bij de kapvergunning van de NZlijn 
was indertijd zo spoedig mogelijk bomen te 
herplanten waar voor de NZlijn werd gekapt. 
Die verplichting heeft het stadsdeel van de 
NZlijn over genomen. 

De verantwoordelijke ambtenaar, R. Vilijn, heeft 
meegedeeld, dat geen bomen geplant worden 
op bouwlocaties. 

Wat een bouwlocatie is, bepaalt het bestem-
mingsplan. De kop van de dijk valt onder be-
stemmingsplan Oud Noord van 2008. 

De bestemming van het gebied tussen Nieuwe 
Leeuwarderweg en NH kanaal zal park blijven, 
al zal het toekomstige bestemmingsplan Noor-
derpark, waarschijnlijk verschillende bouwloca-

ties aanwijzen. Het ontwerp van Bestemmings-
plan Noorderpark,is al jaren geleden aange-
kondigd, maar nog steeds niet gepubliceerd. 

Voor het ontwerp van Volewijkspark-west (DO 
2) en voor het bestek dat door R.Vilijn voor dit 
deel van het park wordt gemaakt, wordt een be-
roep op dit onbekende bestemmingsplan ge-
daan. Wij kennen deze stukken alleen doordat 
ze in overleggen op tafel zijn gelegd. We heb-
ben ze niet kunnen bestuderen. Er zouden o.a. 
bouwlocaties komen aan de zuidkant van de 
uitlaat van de ringvaart en tussen het lange 
Buiksloter Zeedijkviaduct en het roze gebouw-
tje. Maar niet op de hoek bij de duiker. 

Op deze foto heeft de damesbende aangegeven 
waar de bouwlocatie is. Er omheen zouden 
bomen en struiken kunnen worden geplant.

O.i. is de locatie kleiner: onder langs het talud 
loopt de duiker naar de achtersloot, dat moet 
openbare grond blijven. De strook moet breed 
genoeg blijven voor onderhoud van de duiker. 

Op het talud van de weg, bij de bomen op de 
foto van de damesbende (zie ster), ligt een 
hoofd-stroomkabel van Liander. Deze kabel is 
vorig jaar driemaal kapot getrokken bij werk 
aan de bouwweg. Dit is de laatste reparatie. 
Hij ligt open en bloot in het gras en is kennelijk 
niet bestand tegen de invloed van zon en regen.
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Het gekleurde deel is een stukje van bestem-
mingsplan Oud Noord met de kop van de 
Buiksloterdijk. De zigzagjes geven waterstaat-
kundig gebied aan. Op het kaartje is te zien dat 
de bouwlocatie (aangegeven met een rondje) 
niet verder loopt dan tot de duiker (rood gear-
ceerd). 

In de linker onderhoek loopt de Nieuwe Leeu-
warderweg; daar is een apart bestemmings-
plan voor. De rest van het witte gebied valt nu 
nog onder het Amsterdamse Uitbreidingsplan 
(AUP, herzien in 1958): bestemming park, ook 
voor dit stuk NHkanaal!
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