
Fantastische opera 
Op 2 en 3 juni 2012 waren leuke dingen geor-
ganiseerd door en voor Noorderlingen. 

ʻs Avonds om een uur of tien werd de Volksope-
ra Floradorp uitgevoerd. Tegen het decor van 
de Buiksloterdijk werd door amateurs en pro-
fessionals een humorische opera opgevoerd 
over het drama van de liefde tussen een jongen 
uit Floradorp en een meisje van de dijk. In het 
slotlied bezong het koor de moraal van het ver-
haal 

Vroeger streng gescheiden,
voortaan hand in hand.
Op naar betere tijden
met de overkant. 
Vrienden aan beide zijden 
van de kerstbomenbrand. 

Het refrein werd uit volle borst door het publiek 
meegezongen 

Iedereen is anders,
toch is ieder gelijk.
Heb je last van afgunst?
Zet die snel aan de dijk!
Ieder is verschillend,
soms zelfs excentriek.
Maar: we kunnen het samen,
daarin zijn we uniek!
Voortaan innig verbonden. 
Dat klinkt ons als muziek!
(Op de wijs van Land of Hope and Glory)

De symbolische kerstboombrand bij de opera.

Kapvergunningen
De rechtbank behandelt het beroep tegen de 
kapvergunningen voor Volewijkspark-west in 
oktober. De zaak is in april 2011 eerst verdaagd 
tot najaar 2011 en daarna op verzoek van het 
stadsdeel verder opgeschort. 
Er wordt nu dus niet gekapt. De nachtegaal kan 
dit jaar blijven wonen onder de bomen bij het 
moerasje in Volewijkspark-west. 
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Festivals
Op 2 juni 2012 was in het Florapark het Kabinet 
Lentefestival en op 3 juni het Noorderparkfesti-
val. De vergunningen waren 1 juni afgegeven 
en iets strenger dan die van het Secret Garden-
festival. Maximaal was geluid van 100 dB op 
25m voor het podium toegestaan. Dat is 5 min-
der dan voor het Secret Gardenfestival. De po-
dia moesten naar het zuiden gekeerd worden 
en er moest overleg zijn met de Volksopera Flo-
radorp. Toch was de hinder groot.
Een aantal mensen in de buurt hebben deze 
week een brief gekregen van Rob Post (voorzit-
ter DB stadsdeel). Er komt niet een tweede Se-
cret Gardenfestival wegens overtreding van de 
voorwaarden. Bij de andere twee festivals zijn 

de toegestane decibellen niet overschreden. 
Dat mag op het festivalterrein zo geweest zijn, 
maar op de Buiksloterdijk en de Leeuwarder-
weg is 78, 79 en 74 dB gemeten. Volgens de 
Algemene Politieverordening had dat maximaal 
70 dB mogen zijn.  
Veel mensen hebben geleden onder het per-
manente gedreun. Het smartlappenkoor in het 
WH Vliegenbos bijvoorbeeld, maar ook mensen 
gewoon thuis. En de opera waar het vuurwerk 
doorheen knetterde. 
Post houdt een evaluatiebijeenkomst om de 
hinder in de toekomst te beperken. Wilt u erbij 
zijn, laat het Post dan weten via: 
m.derksen@noord.amsterdam.nl.

Heel oude en heel jonge mensen zijn extra gevoelig voor hard geluid. Foto 
genomen op het Noorderparkfestival bij het kleine podium. 

Het Noorderparkfestival had slecht weer. Op het hoofdpodium werd harde muziek gemaakt voor 
een paar mensen. Een veel groter aantal omwonenden had last van de dreunende bassen . 

Geluid meten    .



Overdekken NLW
In 2005 schreef het DB aan de deelraad: 
“Het toekomstige gebruik (…) van het Noor-
derpark is (…) afhankelijk van de wijze waarop 
we erin slagen de Nieuwe Leeuwarderweg aan 
het zicht te onttrekken.” Het gaat om het zicht 
maar ook om het gehoor en naar nu blijkt, om 
de openbare veiligheid langs de open NLW☛☛. 
Conclusie: òf er komen dekken, òf evene-
menten zijn onmogelijk op het evenemen-
tenveld (het voetbalveld). 
“(Overdekken) kan gerealiseerd worden door 
middel van lichte, veilige en daarmee goedkope 
constructies. Hoe (…) is nog niet bekend maar 
we zijn er zeker van  dat het mogelijk is,” 
schreef het stadsdeelbestuur in 2005. Maar nu 
is er geen geld. 

Financiën Noorderpark
Op 10 mei 2012, toen de Commissie RO van de 
stadsdeelraad het Evaluatierapport Noorder-
park besprak, kregen we niet het inzicht in de 
financiën van het park dat we verwachtten. Vo-
rige week lazen we in het financieel jaarverslag 
van SDAN over 2011 dat het parkkrediet met 
ruim €3 miljoen is overschreden. 
Van de 32 miljoen waarop in 2005 het Noorder-
park is begroot, heeft de stadsdeelraad in 2005 
de helft als krediet verstrekt (€16.474,06). Er is 
tot nu toe €19.492.034 uitgegeven (zie frag-
mentjes hieronder). De toelichting geeft als ver-
klaring dat er al vast uitgaven zijn gedaan voor 
het andere deel van het park. Van de 16 miljoen 
zou de Centrale stad 75% betalen staat in de 
toelichting. Wij herinneren ons uit 2005 dat de 
stad slechts 25% zou betalen en het rijk 50% 
(voorwaarde: klaar in vier jaar). De stad heeft 
de laatste termijn van €3,2 miljoen niet. Wij be-
cijferen dus een tekort van €3+€3,2=€6,2 mil-
joen. Er mogen voorlopig geen uitgaven 
worden gedaan. 
Voor de volgende fase van het park wordt door 
het stadsdeel nieuw krediet gevraagd, want de 
gemeenteraad heeft €5 miljoen ter beschikking 
gesteld, staat in het jaarverslag. Wij vinden in 
de stukken van de gemeenteraad echter slechts 
2 miljoen in 2012 en 1 miljoen in 2013, niet 
meer. Het is expliciet voor bruggen. 

Onveilige hekken

De groene hekken langs de NLW zijn zo laag 
dat het niet veilig is evenementen in de buurt 
van de weg te houden, vooral niet ‘s avonds en 
als er alcohol geschonken wordt. Hierom zijn 
de festivals van de afgelopen weken naar het 
Florapark verplaatst. 

(De man op de foto hierboven controleert de 
schuiven van de duiker van de ringvaart, om-
dat de duiker wordt schoongemaakt).

Vergelijk de groene hekken met de hekken en 
roosters langs het fietspad over de IJtunnel. 

Geluidshinder kop Buiksloterdijk
Op de kop van de Buiksloterdijk wordt de ge-
luidshinder het ergst (67dB). Toch wil de NZlijn 
het scherm langs de oprit niet doortrekken, om-
dat de Wet Geluidshinder daar niet toe zou ver-
plichten, volgens een advies van DGMR. 
De damesbende heeft een besluit uit 1987 op-
gezocht, waarin de maximale belasting voor 
deze plek is bepaald op 61 dBA (= omgerekend 
naar de huidige normen: 60 dB). Kennelijk kent 
DGMR dit besluit niet. Volgens de wet moet het 
geluid onder de oude waarde + 2 dB = 62 dB 
blijven. Met zacht asfalt alleen lukt dat niet. Dus 
moet er een scherm komen. 
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70 km op de NLW

Oren Adelaarsweg
Mensen die op de Adelaarsweg bij de Van Has-
seltweg wonen, hadden tot 2005 een park voor 
de deur, dat van de NLW was afgeschermd 
door een betonnen geluidsmuur (zie foto hier-
onder). Het park is daar weg; er liggen op- en 
afritten van de Van Hasseltweg naar de NLW, 
de zg. oren. De bewoners willen de schermen 
terug en groen ervoor.
Adviesbureau DGMR en TAVGA (ambtelijke ad-
viesgroep geluid) hebben dat ook aangeraden: 
een lang hoog scherm, omdat de geluidshinder 
op de Adelaarsweg met 12dB stijgt. De kosten 
zijn 7 à 8 ton. Het stadsdeel heeft indertijd ver-
geten hier geld voor te reserveren. Zij willen nu 
bezuinigen en ontheffing verlenen voor stijging 
van de geluidsbelasting met 5dB. Met voorzie-
ningen aan de gevels is maar een klein scherm 
nodig. Dat is 3 ton goedkoper. Wegens fouten is 
de voorgenomen ontheffing tweemaal verbe-
terd, en nog klopt het niet. Zo blijkt de hinder 

berekend te zijn o.g.v. schattingen van het ver-
keer op de IJtunnelweg zonder de Van Has-
seltweg. En zo stonden er volgens de toelich-
ting vroeger geen schermen. Ze stonden er, 
verstopt achter groen (foto onder). De Ade-
laarsweg heeft een zienswijze ingediend met 
heel veel handtekeningen. 

Olifantenpaden 2
Door de aanleg van de NZlijn zijn allerlei olifan-
tenpaden ontstaan. Hierbij de tweede foto in de 
serie olifantenpaden, genomen tussen Nieuw 
Purmerweg en Loenermark. 
De Commissie Oostwestverbindingen heeft in 
2008 laten zien dat een gestrekt, kruisingsvrij 
fietspad mogelijk was aan de noordkant van de 
botonde op de Nieuwe Purmerweg. Het plan is 
niet serieus genomen door het stadsdeel. Het 
oude fietspad is nu een olifantenpad. 

Het olifantenpad van de Loenermark naar El-
zenhagen langs de botonde op de Nieuwe Pur-
merweg. De gebruikers van het olifantenpad 
steken de drukke op- en afrit van de NLW over. 

Hondenpoep
Het hondenpoepbeleid is geëvalueerd. De ge-
kleurde paaltjes zijn te ingewikkeld. De gewone 
aanlijn- en opruimplicht van de APV geldt weer.  

Aan de westzijde van de Nieuwe Leeuwarder-
weg (NLW) is weer 70 km ingevoerd. In de 
praktijk blijkt men 75 te rijden of meer. Het ge-
luid wordt 3 dB meer als de snelheid van 50 
naar 70 gaat;  als er 75 of 80 gereden wordt 
komt er bijna 0,5 resp. 1 dB geluid bij. 

Het begin van de 
aanleg van de oren 
in 2005. Rechts de 
geluidsmuur die is 
gesloopt. De be-
woners van de 
Adelaarsweg wil-
len hem terug. 


