
Bezuinigingen Noorderpark
In maart 2011 is door B & W het Voorstel Verde-
ling Groengelden aan de gemeenteraad ge-
daan. Daarin troffen wij een overzicht van be-
stede en begrote gelden voor het Noorderpark. 

Als wij de bedragen bij elkaar optellen dan 
wordt er niet 32 miljoen aan het park besteed, 
maar niet meer dan 18,6 miljoen. Voor dit be-
drag wil het stadsdeel het park afmaken. De 
grootste bezuiniging was het weglaten van de 
dekken over de Nieuwe Leeuwarderweg. Alter-
natieve maatregelen tegen geluidshinder en 
luchtvervuiling komen er ook niet. Sterker: van 
de bomen die enig soelaas zouden kunnen bie-
den worden er in Volewijkspark-west 466 ge-
kapt. Andere forse bezuinigingen waar wij van 
weten: er komt geen veilige entree bij metrosta-
tion Van Hasseltweg, de oprit naar de hoge 
brug komt niet op palen maar op een zandlich-
aam en het balkon met horeca is geschrapt. 

Dit staat er in de nota:
“In 2002 zijn bestuurlijke afspraken gemaakt 
tussen stadsdeel Noord en de centrale stad 
over de aanleg van het Noorderpark waarbij het 
plan dat nu in uitvoering is het uitgangspunt 
was. Er zijn toen ook principe afspraken ge-
maakt over de financiering. De inzet was om de 
volgende verdeelsleutel te hanteren: 25% 
stadsdeel, 25% centrale stad, 50% rijk (=ISV/
GIOS (Groen In en Om de Stad)). Het totale 
bedrag voor het Noorderpark is destijds ge-
raamd op ca. ! 32 miljoen. Met andere woor-
den: ! 8 miljoen stadsdeel, ! 8 miljoen centrale 
stad en !16 miljoen rijk. Sinds 2002 heeft de 
centrale stad inmiddels ! 3 miljoen bijgedragen 
en is via ISV/GIOS (Rijk) ! 6 miljoen bijgedra-
gen. De huidige stand van zaken is dat er op 
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Dit is een foto uit 2006, toen de leidingen onder de Nieuwe Leeuwarderweg geschoven werden. 
Hier gaat een hele stijve dikke buis de grond in. Het tracé voor de leidingen ligt tussen de zinkers in 
het kanaal en het voormalige tunneltje. Dat tracé was toen en is nog steeds boomvrij. Lees p. 2.

Per jaar vangt een boom 
45 vuilniszakken stof.
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basis van de oorspronkelijke verdeling nog ca.
!3,5 miljoen nodig is van de centrale stad en 
!7,5 van het rijk (ISV) om het park af te maken. 
Stadsdeel Noord heeft een planning die aan-
geeft dat het park in deze collegeperiode afge-
maakt wordt en in 2014 opgeleverd wordt. 

De resterende werkzaamheden betreffen de 
inrichting van delen van het park en de aanleg 
van 2 bruggen over het Noord Hollandskanaal. 
Deze 2 bruggen zijn essentieel omdat ze de 
twee helften van het park met elkaar verbinden 
en omdat de bruggen over de Leeuwarderweg 
anders nergens naar toe leiden. 

De financiële situatie van de gemeente is zoda-
nig dat het gehele benodigde bedrag van de 
centrale stad (Groengelden en ISV) niet in deze 
collegeperiode kan worden opgebracht. Daar-
om wordt voorgesteld om in deze college perio-
de in elk geval te zorgen dat de twee bruggen 
aangelegd kunnen worden. Waar mogelijk kun-
nen dan delen van de parkinrichting vooruitge-
schoven worden of kan het stadsdeel naar ver-
sobering of extra financiering zoeken. 

Voor de twee bruggen is de komende jaren ca. 
! 5 miljoen nodig. Deze investering geeft de 
zekerheid dat het inderdaad één park voor 
Noord wordt. Voorgesteld wordt dit bedrag in 
deze college periode als volgt te financieren: 
!2 miljoen uit de Groengelden (uit het budget 
van totaal ! 5,5 miljoen voor deze collegeperi-
ode is dat een relatief groot aandeel). ! 3 mil-
joen uit ISV, in drie jaarlijkse delen van ! 1 mil-
joen.”

Kort geding
Donderdagochtend diende bij de rechtbank het 
kort geding waarbij Rachel Turk, bewoonster 

van de Buiksloterdijk, om een kapverbod vroeg 
voor Volewijkspark-west. Zij wilde zeker zijn dat 
niet werd gekapt voordat over haar beroep te-
gen de kapvergunningen was beslist. 

Het stadsdeel betwistte dat zij belang had bij 
het kort geding. Voor de twee noordelijke kap-
vergunningen niet omdat het stadsdeel voor 
september niet zou kappen en voor de andere 
twee niet omdat zij er meer dan 400m vanaf 
woonde. Dit verweer slaagde niet. De rechter 
zag de vier vergunningen als één vergunning. 

De rechter ging op de twee noordelijke kapver-
gunningen niet in, al vroeg de advocaat van 
mevrouw Turk zekerheid dat er niet gekapt zou 
worden voor het beroep in hoofdzaak behan-
deld zou worden. Dat is vast niet voor septem-
ber zei hij. Het zou zomaar kunnen zei de rech-
ter. Een ambtenaar van het stadsdeel voegde 
erop de zitting aan toe dat er in het noordelijke 
deel wel wordt opgehoogd deze zomer. Het is 
jammer dat dit punt is blijven liggen, want door 
grondophoging gaan bomen ook dood. 

In de zuidelijke helft van het park moeten de 
bomen nog in april gekapt worden, volgens het 
stadsdeel, omdat de NUON in mei kabels en 
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“Grondophoging op de wortels kan zelfs voor 
korte tijd verstikking tot gevolg hebben.” 
(Bomenstichting)

Groen kan de lucht zuiveren door afvangen 
of door depositie. De huidmondjes, de vettige 
cuticula (bladhuid) of elektrisch geladen 
haartjes op het bladoppervlak kunnen kleine 
moleculen afvangen. Dit mechanisme werkt 
volgens chemische principes en heeft vooral 
invloed op NOx en vluchtige organische stof-
fen als bijvoorbeeld benzeen. Via fysische 
processen kunnen groenstructuren, door hun 
plaats, vorm en/of ruwheid, ook voor opstu-
wing en depositie van fijn stof zorgen. 
(Peutz)

Deze foto is genomen vanaf het zuidelijke via-
duct, dat ligt op de plek van het vroeger tunnel-
tje. Duidelijk is het vrije kabeltracé te zien dat 
liep van het tunneltje naar de zinkers in het 
NHkanaal 



leidingen in het park gaat saneren. Dit was een 
onverwacht argument. In de aanvraag stond het 
evenemententerrein met voorrang moest wor-
den aangelegd en tijdens de “boswandeling” op 
16 maart zei de heer Vilijn van het stadsdeel 
dat er gekapt moest worden voor het zandli-
chaam voor de hoge brug over het kanaal. Nu 
was het argument de leidingen. 

Mevrouw Turk zei dat zij zich niet zou verzetten 
het verleggen van leidingen, maar dat het lei-
dingentracé vrij lag en dat er dus niet gekapt 
hoefde te worden, zeker geen 360 bomen. (Zie 
foto"s p 1 en 2) . Het werd welles-nietes. De 
rechter heeft de zitting geschorst. Woensdag 
gaat het stadsdeel met mevrouw Turk en haar 
advocaat het park in, om aan de hand van lei-
dingenkaarten te laten zien, wat er gekapt moet 
worden. Als zij er niet met het stadsdeel uitko-
men, beslist de rechter volgende week.

Er mag in het Volewijkspark-west nu dus 
nergens gekapt worden. Ziet u activiteiten 
die de bomen schaden, trek dan onmiddel-
lijk aan de bel! We weten uit ervaring dat een 
boom zo om is.

Meer kabels
De damesbende heeft er een gewoonte van 
gemaakt blootliggende kabels en leidingen te 
fotograferen. 

Oplevering viaducten
Het parkmanagement liet weten dat in april de 
viaducten zullen worden opgeleverd. Dat zal 
betekenen dat ze ook gebruikt zullen kunnen 
worden. 

Op verschillende plaatsen wordt de laatste 
hand gelegd voor de oplevering. Hier worden 
voegen afgewerkt (foto boven) en de toegang 
tot een noodtrap aangelegd (foto onder). 
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Goede indicatoren voor luchtvervuiling zijn 
zwarte rook, benzeen, PAK’s, NO, ultrafijn 
stof en, in mindere mate, NO2. De bijdrage 
van deze componenten kan tot op honderden 
meters rondom snelwegen worden waarge-
nomen. (RIVM)

Zowel de Gezondheidsraad als het RIVM ge-
ven aan dat de invloed van de snelweg op 
luchtkwaliteit en gezondheid tot op een af-
stand van minimaal 400 meter merkbaar is. 
Het is niet aan te geven wat een ‘veilige’ af-
stand is. 

Deze week vond de damesbende deze kabel in 
het talud van het lindelaantje. Onbekend is of 
er stroom op staat. Deze kabels moeten onge-
twijfeld worden verwijderd, maar er hoeft 
niet voor gekapt te worden.  Aan de andere 
kant zag de damesbende aan de voet van het 
talud langs het hek een kabel lopen. Als daar 
iets mee gebeurt valt op de Buiksloterdijk de 
stroom uit en misschien ook wel op het Blauwe 
Zand.

☞



Het Peter Wittepad, is in 2006 is aangelegd als 
omleiding voor het fietspad langs het NHkanaal.  
Dat was toen afgesloten voor het werk aan de 
leidingen (zie p. 1). Peter Witte bracht de Da-
mesbende van Buiksloot toen de heugelijke 
mededeling dat Volewijkspark-west voor het 
leggen van verdiepte leidingen niet zou worden 
afgesloten, zoals de bedoeling was geweest. Er 
kwam een tijdelijk pad. Bij de damesbende 
heette het al gauw het Peter Wittepad. Het 
bleek een aangename route door het park naar 
de pont.

Van de zomer werd het Peter Wittepad onbruik-
baar door de ophoging bij het viaduct, maar nu 
is het Peter Wittepad weer toegankelijk, alleen 
de toegang is iets anders. (Gunstig voor fietsers 
naar de Tolhuispont, maar wel jammer dat het 
fietspad over de Buiksloterweg bij het Mosveld 
de komende maanden is afgesloten.)

Vanaf de Buiksloterdijk gaat u vlak voor het 
viaduct rechts af.

U rijdt onder de luifel van het roze gebouwtje 
door en gaat voorbij het gebouwtje rechtsaf.

Vlak naast het gebouwtje ziet u een nieuw stuk-
je asfalt, rijdt het af en u komt op het Peter Wit-
tepad. Ga scherp naar links.

U rijdt over het 
Peter Wittepad 
langs het voet-
balveld het bos 
in. 

Als u de bochten 
van het Peter 
Wittepad volgt, 
komt u vanzelf 
op het fietspad 
langs het 
NHkanaal.
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Peter Wittepad vernieuwd

Bijna alle bomen in deze hoek van het park zouden worden gekapt. De reden van de kap was eerst 
een evenementenveld en toen een zandlichaam voor een hoge brug over het kanaal. Bij de rechtbank 
gaf het stadsdeel als reden: het saneren van leidingen. Of voor de leidingen al deze bomen gekapt 
moeten worden, moet deze week blijken. 
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