
Kapvergunningen 
Op 25 oktober 2011 zijn drie van de vier kap-
vergunningen voor Volewijkspark-west opnieuw 
verleend. Ze worden na zes weken van kracht. 
De zienswijzen, waar tientallen namen onder-
staan, worden in een Nota van Beantwoordiging 
afgedaan als: onterecht, zonder belang of als 
misverstand. 
De nieuwe kapvergunningen spelen ook een rol 
in de procedure die bij de rechtbank loopt over 
eerdere kapvergunningen voor dezelfde bomen. 
De zitting is op verzoek van het stadsdeel uit-
gesteld, maar zou voor januari moeten plaats 
vinden. 

Klankbordgroep
Het stadsdeel is van plan de klankbordgroep 
van het Noorderpark bijeen te roepen. Volgens 
de Nota van Beantwoording zou dat in novem-
ber zijn. Evert Verhagen sprak vorige week over 
december. 
De laatste gewone klankbordgroep was in fe-
bruari 2008. Daarna is in januari 2009 nog een 

presentatie geweest van het definitieve ontwerp  
van Volewijkspark-west (DO 2). Daarna is naar 
de mening van Verhagen niets meer te bespre-
ken geweest. De agenda van de volgende ver-
gadering is nog niet bekend.

Strategie Noorderpark
De deelraad heeft in de vergadering van 14 
september 2011 gevraagd waarom de kapver-
gunningen zijn afgegeven vóór de evaluatie 
waar de deelraad in een motie unaniem om 
heeft gevraagd. Stadsdeelbestuurder Paquay 
zei dat de evaluatie zo spoedig mogelijk komt. 
De deelraad heeft in de motie om een voort-
gangsrapportage gevraagd over het Noorder-
park met per plan-onderdeel de realisatiestatus, 
inclusief lopende verplichtingen, en het structu-
rele en incidentele budget. De deelraad wil ad-
vies van het dagelijks bestuur over mogelijke 
versobering. Het dagelijks bestuur heeft een 
Strategienota Noorderpark toegezegd voor het 
vierde kwartaal van 2011 en beschouwt daar-
mee de motie als afgehandeld. De evaluatie en 
de strategienota zijn er nog niet. 
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Deze kaart waarop een concept bestek stond voor de uitvoering van Volewijkspark-west bestaat 
niet, staat in de Nota van Beantwoording van zienswijzen over nieuwe kapvergunningen. Dit is 
goed nieuws, want het zou moeten betekenen dat ophogingen die niet in het z.g. DO 2 staan (het de-
finitieve ontwerp van Volewijkspark-west) achterwege blijven. Het pad langs de noordrand zou 
dus laag blijven en aan de zuidkant zou geen hoge dijk komen. De foto is van dit voorjaar.
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Burgerinitiatief BOB
Met ruim driemaal zoveel als het vereiste aantal 
van 50 handtekeningen is het burgerinitiatief 
over de geluidswering langs de Nieuwe Leeu-
warderweg aan het stadsdeel aangeboden. 

Geluidsmetingen 
In de tweede helft van september 2011 heeft 
Henny van Rijn bergen werk verzet aan ge-
luidsmetingen langs de Nieuwe Leeuwarderweg 
en de Buiksloterdijk. Doordat er onverwacht 
nieuw asfalt werd aangebracht is de systema-
tiek van die meting niet compleet. Het werd 
daardoor echter wel mogelijk in oktober het ef-
fect van de verandering te meten. 
Direct langs de weg heeft het nieuwe asfalt 
aantoonbaar effect, maar de belasting blijft 
hoog en een nat wegdek doet de verbetering 
volkomen teniet. 
Langs de dijk is noch voor noch achter de hui-
zen overtuigend aan te tonen dat de geluidsbe-
lasting is verminderd. Ook vermindering van 
verkeersvolume door het afsluiten van rijbanen 
heeft geen aantoonbaar effect. Bij nat wegdek 
neemt het lawaai ook op de dijk aantoonbaar 
toe. Piekbelastingen ontstaan door hoge snel-
heden en door politiesirenes. 
Een overzicht van de gereduceerde metingen 
en de analyse staan in een Excel bestand. Voor 
een complete analyse zou geautomatiseerde 
meetapparatuur wel prettig zijn, aldus Henny.

Nachtelijk lawaai
Op 26 september werd de Nieuwe Leeuwar-
derweg om acht uur ʻs avonds volledig onaan-
gekondigd afgesloten. Zware asfalt-freesmachi-
ne, veegwagens, vrachtwagens en asfalteer-
machines trokken in colonne over de Nieuwe 

Leeuwarderweg. Het duurde tot diep in de 
nacht. Het was prachtig weer en wie met de 
ramen open sliep had een doorwaakte nacht. 
Het duurde een paar dagen voor we van de 
NZlijn hoorden wat er aan de hand was. Er 
werd nieuw stil asfalt gelegd. De NZlijn zei in juli 
nog dat er pas stil asfalt kon worden gelegd als 
de geluidsschermen waren geplaatst, omdat de 
stempels van de kraanwagens het zachte asfalt 
zouden beschadigen. 
Doordat de schermen minder zwaar worden, zal 
het asfalt echter naar verwachting niet bescha-
digd worden. De NZlijn neemt het risico dat 
misschien nog een keer moet worden geasfal-
teerd, omdat het voordeel is dat de omgeving 
nu als het goed is minder geluidoverlast heeft.
Er worden geen bewonersbrieven meer door de 
NZlijn uitgegeven, het spreekuur is opgeheven, 
en e-mail wordt met vertraging beantwoord 
wordt als Mw Groot met vakantie is. Wij tastten 
volledig in het duister over wat ons te wachten 
stond. De Damesbende van Buiksloot kreeg 
excuses voor het gebrek aan informatie. Er zal 
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in de toekomst scherp op worden toe te zien dat 
bij hinder de buurt tijdig geïnformeerd wordt. 
Deze melding is bij de NZlijn in het logboek 
vastgelegd.

Het nieuwe asfalt lag er nog niet of deze poli-
tieauto vloog uit de bocht.  

Kosten van verlaging van NLW
Het Parool meldde vorige week dat er tussen 
SDAN en de NZlijn onenigheid is over de kos-
ten van de verlaging van de NZlijn. Wij kunnen 
ons er iets bij voorstellen. Toen een jaar of tien 
geleden besloten werd de Nieuwe Leeuwar-
derweg (NLW) te verlagen, was dat op verzoek 
van Stadsdeel Noord. “Stadsdeel Amsterdam-
Noord zal risicodrager zijn van het project. De 
Noord-Zuidlijn loopt geen risico's anders dan 
de bij het project Noord-Zuidlijn behorende ri-
sico's”, schreven B&W in 2002 aan de gemeen-
teraad, die vervolgens 27 miljoen voteerde voor 
de verlaging. Hoewel de aanleg van de NZlijn in 
Noord voorspoedig is verlopen, zijn er ongetwij-
feld meerkosten geweest. Alleen al de sloop 
van de tunneltjes die niet zoals gepland maan-
den maar jaren heeft geduurd, moet veel extra 
hebben gekost. En daar komen de hoge kosten 
van het verleggen van de leidingen nog bij.

Soberdere schermen
In een recente kwartaalrapportage van de 
NZlijn staat dat “omgevingspartijen” verzocht 
hebben om geluidsschermen met een “hoger 
architectonisch ambitieniveau”. Maar als er 
geen overeenstemming komt over de kosten-
verdeling zal de NZlijn terugvallen op een so-
berder ontwerp. Uitvoering met vertraging in 
2012-2013. 

Twee vragen
Wij vragen ons in dit verband af wat stadsdeel-
bestuurder Paquay bedoelde toen hij op 14 
september 2011 over de geluidsschermen te-
gen de deelraad zei dat deze een bevoegdheid 
van de NZlijn zijn en dat het stadsdeel er tot de 
overdracht niet over gaat. De overdracht vindt 
pas plaats als alles is uitgevoerd, ook de ge-
luidsschermen, zei hij. 
Twee vragen:
1. Heeft het stadsdeel geen invloed op de uit-

voering van de schermen? Is het stadsdeel 
niet een van de “omgevingspartijen” die om 
mooie schermen heeft gevraagd?

2. Bij wie komt de Nieuwe Leeuwarderweg in 
beheer? Toch bij DIVV, dat wil zeggen de 
centrale stad en niet bij het stadsdeel? 

Nieuwe lantaarns
Langs het fietspad over het Buiksloter Zeedijk-
viaduct zijn lantaarns geplaatst. Het bleek niet 
eenvoudig. De stroomleidingen waren niet te 
vinden en in het piepschuim waar het fietspad 
mee is opgehoogd valt niet te graven. 
De eerste twee lantaarns zijn oude smeedijze-
ren lantaarns, zoals langs de dijk, maar met een 
moderne lamp. Op het viaduct staan standaard-
lantaarns. 
Over de lantaarns op de andere twee viaducten 
is de Dienst Verlichtingen in overleg. De park-
ontwerper heeft hele bijzondere ontworpen. 

Boven: overleg over de 
vraag waar de stroom 
vandaan moet komen 
voor de nieuwe lan-
taarns. 

Rechts: de lantaarn die 
voor Noorderpark is 
ontworpen.
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Verbeter de buurt
Klachten melden op de website van het stads-
deel is ingewikkeld. Maar met de website: 
verbeterdebuurt.nl gaat het gemakkelijk. De 
website houdt bij of er gereageerd wordt. De 
slordige telefoondraden (foto) die aan de lan-
taarnpalen hingen, ondanks verzoeken om ze 
te verwijderen, waren na een melding op 
Verbeterdebuurt.nl snel weg. 

Hinder gele gebouwtje
De oude benzinestations worden geregeld ver-
huurd. Dat geeft hinder: parkeeroverlast, mu-
ziek tot ʻs avonds laat, en troep op straat. Er is 
overleg geweest van bewoners van de Leeu-
warderweg met de politie en het stadsdeel. Er 
zijn nu regels: om tien uur moeten feesten en 
partijen afgelopen zijn en om 11 uur moet tot 
75m in de omtrek zijn opgeruimd. 
In folders over activiteiten in het roze gebouwtje 
staat het advies de auto bij het gele gebouwtje 
te parkeren. Hier gebeurt waar dijkbewoners 
voor gewaarschuwd hebben: horeca trekt autoʼs 
aan maar er is geen parkeerruimte, niet op de 
Buiksloterdijk en niet op de Leeuwarderweg. 

Natuurspeeltuinen
De tijdelijke natuurspeelplaats bij de Noorder-
parkkamer in het Florapark is zo enthousiast 
ontvangen, dat het stadsdeel besloten heeft de-
finief een natuurspeelplaats in het Noorderpark 
te realiseren. Er komen ook natuurspeeltuinen  
in landelijk Noord en in het Vliegenbos. Naar 
een plek in de Molenwijk wordt nog gezocht.(Uit 
de Nota Groen Amsterdam Noord 2010-2014)

Tekening van het ontworpen fietspad langs de 
Varenweg bij de Rosaschool; verboden voor 
brommers. In de verte het Mosveld.

Brommers op Van Hasseltweg?
In een folder van de centrale stad over de 
nieuwe fietsbrug die bij het Meeuwenei in aan-
bouw is, troffen we de mededeling dat brom-
mers over de Van Hasseltweg moeten en niet 
op het fietspad mogen.
Als dat zo is, hoeven brommers ook niet meer 
door het Volewijkspark. Dat 
zou mooi zijn, maar wij 
denken dat het een on-
doordachte uitspraak is 
in de folder. De Van 
Hasseltweg is onge-
schikt voor brommers en 
niet voor niets verboden. 
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Vijf poorten
In het Mennens Maga-
zine lazen wij dat de 
koppelingsplaten en de 
roestvrijstalen kabels 
van de palen voor de 
hoofdentreeʼs van het 
Noorderpark met de 
hand gemaakt zijn door 
Mennens, staalkabel- 
hijs- en heftechniek. De 
geperforeerde masten 
zijn van Staalbouw 
Berkel-Enschot en de 
betonnen sokkels van 
Sterk Beton. We begrij-
pen dat ze een order 
voor vijf palen hebben en vragen ons af waar 
die komen te staan. Eén staat bij de Noorder-
ster in Volewijkspark-oost. Eén zou er komen bij 
een hoofdentree aan de Wingerdweg en een bij 
het zwembad. Dat zijn er drie.
Voor een entreeplein bij het Meeuwenei is ge-
woon geen ruimte. Bovendien moet men om er 
te komen de vier rijbanen van de Van Hasselt-
weg plus een busbaan oversteken ―in zeven 
seconden. Om financiële redenen komt hier in 
elk geval geen entree vóór 2017. De vijfde paal 
zou bij de Buiksloterdijk moeten komen.

Entree Buiksloterdijk
Het stadsdeelbestuur is bereid om de inrichting 
van de entree bij de Buiksloterdijk met de be-
woners te bespreken, omdat het hun directe 
uitzicht op het park betreft. 
Tegen een hoofdentree bij de Buiksloterdijk 
―met een plein en een paal en verschoven pa-
den― zijn echter meer bezwaren. De paal is te 
groot voor het pittoreske dorp. Entreeplein en 
paden zullen veel bomen kosten, wat de be-
schutting van de dijk tegen de NLW nog meer 
zal verminderen. Er is al een kaal gat door de 
kap voor de sifonduiker en het viaduct. Een 
hoofdentree met horeca zal meer verkeer aan-
trekken dan de dijk kan hebben.
De Nota van Beantwoording ontkent dat de en-
tree bij de Buiksloterdijk een hoofdentree is, 
maar noemt het even verder een belangrijke 
toegang tot het park, met name voor de toe-
komstige bewoners van het CAN-gebied. Ver-

volgens staat er: “Een entree wordt veiliger en 
interessanter als er aan het park gerelateerde 
bebouwing in de buurt is. Alle eventuele nieuwe 
bebouwing in het park kan pas gerealiseerd 
worden na vaststelling van een nieuw bestem-
mingsplan. In dat bestemmingsplan en bij het 
ontwikkelen van eventuele bebouwing moeten 
alle (…) genoemde aspecten besproken en be-
sloten worden. In de fase waarin de plannen 
zich nu bevinden wordt er slechts ruimte gere-
serveerd.

“Het stadsdeel heeft de Buiksloterdijk nooit als 
aanrijroute genoemd. Integendeel. Het stads-
deel beseft heel goed dat zowel voor toekomstig 
bouwverkeer als voor het verkeer dat van en 
naar eventuele bebouwing zal moeten gaan de 
Buiksloterdijk ongeschikt is.” 

Alternatief ontwerp
Op verzoek van de Bewonersvereniging Buik-
sloot ontwerpen bewoners een alternatief par-
kentree. De gedachte is: (1) de paden laten lig-
gen (dus ook het pad waar de wandelaars lo-
pen en de bouwweg naar het roze gebouwtje), 
(2) de tijdelijke trap mooi en ruim maken en (3) 
onderaan de trap, tussen de bomen, een plein-
tje met banken maken. Het is goedkoper en het 
heerlijke bosje blijft behouden. 
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Onderaan de trap kan tussen de bomen een 
lommerrijk pleintje komen. 



Ondoorzichtige hekken
De hekken van de twee viaducten in het park 
zijn prachtig design, maar zo goed als ondoor-
zichtig. Het gevolg is dat kruisend verkeer el-
kaar alleen kan zien als het boven de hekken 
uitsteekt. 
Ligfietsers en rolstoelers stoppen als zij van de 
viaducten afkomen, omdat zij pas òp de krui-
sing kunnen zien of er iets aankomt, maar er 
zijn ook kinderen en die letten er niet op. Een 
paar voorbeelden staan op de fotoʼs.
De viaducten komen uit op het doorgaande 
fietspad. Fietsers, brommers, scooters of can-
taʼs die vaak hard over het doorgaande fietspad 
rijden, schrikken als een kind, een rolstoel of 
een ligfiets van achter de hekken opduikt. De 
Damesbende heeft het stadsdeel geschreven 
over het gevaar. De viaducten zijn nog niet af-

gewerkt. Als dat volgens het ontwerp (zie on-
der) gebeurt, wordt het gevaar alleen maar gro-
ter, want de afwerkstukken zijn hoger dan de 
betonblokken die er nu staan. De blokken kun-
nen niet zomaar weg, want anders vallen men-
sen in het talud. 
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Het kind verdwijnt achter de blokken. Alleen de moeder blijft zichtbaar. 

Op het viaduct lopen twee vrouwen, een kind van tien en twee honden.
Als het kind kleiner was, was hij net als de honden niet te zien. 

Ontwerp van de leuningen van de bruggen en 
viaducten met betonnen afsluitstuk. Zie het 
kleinste kind op de tekening!



Chillen

Bij het roze gebouwtje zijn de betonnen chill-
stoelen met latten bekleed, beton-grijs geschil-
der en in gebruik genomen.

Tondelzwam

Deze vogelkers langs het nieuwe lindenpad in 
Volewijkspark-west is aangetast door een ton-
delzwam en waarschijnlijk ten dode opge-
schreven. 
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Doorzichtig
De standaard hekken van het lange Buiksloter 
Zeedijkviaduct zijn wel doorzichtig. Maar ook 
hier moeten de tijdelijke betonblokken nog ver-
vangen worden (foto links). 

Hekken langs de metro
Op de betonnenrand langs de metro zijn hek-
ken gezet om te voorkomen dat mensen de me-
trobaan oversteken (foto onder). 

Als u goed kijkt ziet u de hekken langs de metrobaan. Erachter ziet u witte palen van nieuwe bomen. 
De Centrale Verkeerscommissie ziet de NLW als een ontsluitingsweg waarlangs een obstakel-vrije 
zone van 4m moet zijn. Langs andere rijbanen is dat 2m.  



Uitbreiding winkelcentrum
Bij het buurtplatform Buikslotermeer heeft 
Noordwaarts “Plan 1 9” gepresenteerd. Met pro-
jectontwikkelaar ING is een afgeslankt plan 
overeengekomen voor de uitbreiding van het 
winkelcentrum. 
Achter V&D en het Warderschip komen winkels 
met daar bovenop een parkeergarage. Een 
groot deel van de verhoogde Waddenweg wordt 
gesloopt, maar een klein deel blijft staan voor 
een bouwweg. Eronder komt een tijdelijk fiets-
pad. 
Er komt een tijdelijke busbaan voor het stads-
deelkantoor. Daar komen ook de haltes. 

Tijdschema
• Voorjaar 2012: verleggen van leidingen
• Midden 2012: openstelling fietstunnel onder 

de IJdoornlaan naar de H. Cleijndertweg. 
• Najaar 2012 aanleg busbaan en tijdelijk fiets-

pad van de Loenermark naar de Werengouw 
en naar het fietspad achter V&D.

• Najaar 2012 verplaatsing van de markt naar 
het Olaf Palmeplein. Na de bouw komt de 
markt terug op zijn huidige plek. 

• 2013 Bouw winkelcentrum.
Meer info op: 
★http://www.centrumamsterdamnoord.nl/in_uitv

oering/boven__t_y/werkzaamheden_fase_2
★  http://www.viadrupsteen.nl/can_gebied/
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