
Halalluja
Er is veel goeds gebeurd de laatste weken. En 
als klap op de vuurpijl verschenen bij het roze 
gebouwtje prachtige manshoge letters met de 
tekts Halalluja. 
De letters hebben overal in de stad gestaan: 
aan De Vlugtlaan, op IJburg, bij de Hermitage, 
op het NDSM-terrein e.m. Het is een kunstwerk 
van community artist Aat Kruiswijk.

 
Op een druilerige zondag in maart heeft een 
groep kunstenaars, die gelieerd zijn met Hot-
mamahot, de omgeving verkend. Hier ziet u ze 
op het Buiksloter Zeedijkviaduct met piep-
schuimen proef-letters op hun schouder. 

De kunstenaar had de letters Halalluja het liefst 
op het dak van het gele gebouwtje gehad, maar 
dat kon niet. Halalluja blijft voor het roze ge-
bouwtje staan tot september. Dan gaan de let-
ters naar de Haven Safari, waarvan Evert Ver-
hagen ook de manager is.
Halalluja is een samentrekking van halal (toe-
gestaan in het Arabisch) en halleluja (prijst God 
in het Hebreeuws). De bedoeling is een goed 
gesprek. De Ghanese evangelische groep die 
kerkdiensten in het roze gebouwtje houdt is —
nog?— niet betrokken. Passanten, ook auto-
mobilisten zouden via bluetooth de ringtone  
halalluja krijgen.

Meer info op  www.halalluja.nl 
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Duiker schoon
De ringvaart van de Buikslotermeer gaat in een 
duiker onder de Nieuwe Leeuwarderweg door. 
De duiker is in 2006 afgesloten en vervangen 
door een zg. sifonduiker. Hij is allang klaar, 
maar wordt pas door de NZlijn geopend als de 
oude duikers schoon zijn gemaakt en er roos-
ters zijn geplaatst die het vuil tegenhouden (zg. 
krooshekken). 
Vóór de schoonmaak was de achtersloot nog 
grijs van rioolwater (zie Nieuwsbrief 74). Deze 
week hebben de mensen die de duiker hebben 
schoongemaakt bevestigd dat rioolwater van 
het Blauwe Zand via de regenwaterafvoer on-
der het ambtenarenfietspad in de duiker komt. 
Het vieze water kon de afgelopen jaren nergens 
heen en siepelde de achtersloot in, met stank 
tot gevolg. Dat rioolwater hoort daar niet, maar 
als de duikers open gaan zal de doorspoeling 
de overlast verminderen. 
Om de duiker schoon te kunnen maken werd hij 
leeg gepompt. Niet alle pompen waren functio-
neel. Naast 138 heeft een pomp twee weken-
lang water rond staan pompen: bij 138 de dui-
ker uit, bij 140 dezelfde duiker weer in. Op den 
duur pompte hij lucht, maar ronkte hinderlijk. 
De duikers zijn schoon, de put waar het mangat 
zit naar alle drie de duikers, is dicht en bedekt 
met aarde. De grond is aangeharkt. 

Kabel ingegraven
De hoofdstroomkabel die bij 138 open en bloot 
in het gras van het talud lag, is vrijdag door Li-
ander ingegraven. Er ligt nog een kabel bloot, 
maar onbekend is van wie die is en of er stroom 
op staat
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Met zware zuigers werden de duikers leeg gezogen. De troep werd in het park in een container ge-
gooid. De blubber werd er tussenuit gezogen en in een tankwagen als chemisch afval afgevoerd. Het 
grove vuil bleef in de container achter. De directeur van het Cor Beets BV was er trots op, dat ze dit 
zo konden verwijderen. 

In de uitlaat naar het NHkanaal is een kroos-
hek geplaatst. De dam die op de foto staat is 
donderdag verwijderd; de duiker is hier open.



Krooshekken
Voor twee van de drie uitgangen van de duiker 
zijn roosters geplaatst. Bij het NHkanaal is de 
duiker open, bij de Waddendijk nog niet. Er is 
een krooshek, maar er moet nog een rooster 
legd worden over de ruimte tussen het kroos-
hek en de brug, om te voorkomen dat er vuil in 
valt (lees troep in wordt gegooid). 

Of er ook in de achtersloot een krooshek komt, 
weten we niet. Het is wel nodig. De aannemer 
zei dat hij de sloot niet ging schoonmaken. De 
bewoners moesten hun eigen troep maar op-
ruimen.

Hamamelis met groene stippen
Stippen op bomen doen niet veel goeds ver-
wachten. Bewoners van de (oude) Leeuwar-
derweg zijn ongerust, want op een paar hama-
melissen (toverhazelaars) staan groene stippen 
en er is geen verklaring voor te vinden.

Beroep tegen crematorium
Het is een langlopende zaak, maar leden van 
de bewonerscommissie Jeugdland en omwo-
nenden van de Noorderbegraafplaats blijven 
van mening dat een gemeentelijk crematorium 
op de Noorderbegraafplaats een financieel 
echec wordt, waarvoor de centrale stad haar 
verantwoordelijkheid moet nemen in plaats van 
die te leggen bij stadsdeel Noord.
Hun was overleg in het vooruitzicht gesteld, 
maar dit kwam er niet. Zij hebben beroep inge-
steld bij de rechtbank tegen de bouwvergunning 
en blijven proberen in overleg te komen. Er is 
inmiddels al veel gekapt. 

Cijfers

3

De wethouder komt
Op 12 mei 2011 worden de viaducten officieel 
geopend door wethouder Van Ossel. Van hem 
worden nog miljoenen verwacht om het 
Noorderpark af te maken. Voor de dames-
bende reden contact met hem te gaan zoeken. 
De dames verwachten dat Van Ossel aller-
eerst iets doet aan geluidshinder en stof, nu 
er geen daken over de Nieuwe Leeuwarder-
weg komen. 

Zij zullen aandringen op functionele bruggen 
die passen in het fietsnet en de scheepvaart 
niet onnodig belemmeren. Hun oplossing is 
één brug i.p.v. twee. Dat scheelt 3 miljoen.

Verder hebben de dames bezwaren tegen on-
nodig kap en maken zij zich zorgen omdat 
niemand oog lijkt te hebben voor de schade 
die de bruggen in het Florapark zullen ver-
oorzaken. 

(in € miljoen) voor 2011 
besteed

2011 2012 2013 2014 2005-
2014

SDAN
stad
rijk
totaal besteed aan park 

3 0,4 0,4 0,4 0,4 4,6
3 1 1 5
6 1 1 1 9

18,6

We kregen vragen over de op-
telsom in het vorige nummer 
van de bestedingen aan het 
park. Begroot was in 2005 €32 
miljoen. Besteed wordt slechts
€18,6. Zie tabel. 



Kap uitgesteld tot najaar
Tijdens het kort geding over de kap van 466 
bomen in Volewijkspark-west was afgesproken 
dat het stadsdeel met Rachel Turk en haar ad-
vocaat in het park zou bekijken welke bomen 
weg zouden moeten voor het saneren van lei-
dingen in het park. Een week later lastte het 
stadsdeel het rondje door het park af, omdat uit 
nader onderzoek was gebleken dat voor het 
saneren van de leidingen GEEN bomen hoeven 
te worden gekapt. Het stadsdeel heeft aan de 
rechtbank geschreven dat de kap niet eerder 
zal plaats vinden dan begin november 2011. 
Dit is uitstel en geen afstel, maar voorlopig 
goed nieuws. Verwacht wordt dat het beroep 
tegen de kapvergunningen vóór die tijd is be-
handeld. 

Viaducten begaanbaar
De viaducten in het park zijn open. De officiële 
opening is 12 mei 2011. Er staan betonblokken 
om valpartijen op het talud te voorkomen en de 
belichting moet nog, maar ze zijn begaanbaar.

Het middelste viaduct (foto boven) is toeganke-
lijk vanaf de Buiksloterdijk, het zuidelijke via-
duct (foto onder) vanaf de Meeuwenpleinbrug 
(Van Hasseltweg).

Oneigenlijk gebruik oprit
De snelste verbinding van de botonde naar het 
Buiksloter Zeedijkviaduct loopt langs de oprit. 
Het blijkt een aantrekkelijke route, maar is aan 
niemand toegestaan. 

Fietsers mogen niet over de oprit, want het is 
een autoweg. Toch zien we er in beide richtin-
gen geregeld fietsers gaan, zoals de kinderen 
op de foto.

Voetgangers mogen ook niet langs 
de oprit; er staat zelfs een verbodsbord. Op de 
foto komen twee voetgangers er elkaar tegen. 

De bouwweg zou met een hek worden afgeslo-
ten, maar het hek dat er stond is weg. Gevolg: 
nog steeds verdwaalde automobilisten op de 
fietspaden of zelfs op het trottoir. 
Bouwverkeer mag over de oprit het park in. Er 
rijdt echter over de oprit ook bouwverkeer het 
park uit. Spookrijders dus. Bouwverkeer moet 
park uit over het fietspad langs het kanaal. De 
Buiksloterdijk was een andere sluiproute voor 
bouwverkeer. Gelukkig zijn de paaltjes op het 
fietspad terug.
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Zuidelijke viaduct


