
70 km
Langs de Nieuwe Leeuwarderweg (NLW) zijn 
nieuwe verkeersborden geplaatst. De maximum 
snelheid is stad-in èn stad-uit 70 km/uur. 
Langs de oren bij de Adelaarsweg (de op- en 
afrit van de Van Hasseltweg) zou de snelheid 
beperkt worden tot 50 km/uur. Toch staan er 
borden met 70. Er zijn twee bezwaren tegen: 
• Het snelheidsverschil levert 3 dB extra ge-

luidshinder op. De geluidsbelasting op gevels 
van de Adelaarsweg, die al met 12 dB stijgt, 
gaat dus met nog eens 3 dB omhoog. 

• Er wordt inderdaad soms 70 gereden op de 
oprit. Er zijn verschillende autoʼs uit de bocht 
gevlogen. De damesbende heeft gewaar-
schuwd dat autoʼs dan het fietspad op kunnen 
schieten. Het groene hek dat de autoweg van 
het fietspad scheidt, heeft niet de sterkte van 
een vangrail. 
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Op het buiten-oor mag vanaf het begin 70 km. 

Op het binnen-oor staat pas aan het eind een 
50 km-bord. Op het oor zelf is 70 km toege-
staan. 

De kapotte paaltjes zijn opgeruimd, maar het 
boompje staat scheef, als een stille getuige 
van hard door de bocht rijden. Links het 
groene hek langs het fietspad. Aan de over-
kant van de weg staat wel een vangrail. 
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Spelen in het park
Volewijkspark-west is een populaire speelplek 
geworden. 

Op en om de konijnenheuvels wordt veel ge-
speeld niet alleen door kinderen van de dijk 
maar ook door kinderen van de andere kant 
van de NLW. 

Sommige “speeltoestellen” staan in minder be-
kende delen van het park zoals deze klimboom.

Helaas is de wilg besmet met de watermerk-
ziekte en ten dode opgeschreven. De dames-
bende heeft er bij de afdeling Boombeheer op 
aangedrongen de struiken en bomen onder de 
zieke wilgen te sparen. 

Tussen de Buiksloterdijk en de Buikslotermeer-
dijk ligt een verwaarloosd bos. Soms wordt het 
tot het Noorderpark gerekend, soms niet. Vol-
gens het bermenplan voor de NLW dat Adriaan 
Geuze voor het stadsdeel heeft gemaakt, ko-
men hier de bomen in het gelid te staan, met 
gras er onder. Dat zou jammer zijn van deze 
spannende speelplek. 

Wat duidelijkere paadjes ―een laag houtsnip-
pers zou helpen― en wat onderhoud van het 
bos en klaar is een wonder van een speelbos. 

Vakantie-evenement
Deze zomer is er net zoʼn kindervakantie-week 
in het Volewijkspark als vorig jaar (foto). 

Kinderen genoten toen van de sfeer tussen de 
bomen en van de ruimte op het voetbalveld. 

Vrijwillige reinigingsdiensten
Door de bezuinigingen zijn er vrijwillige vuilrui-
mers actief. In ʻt Vliegenbos wordt al lang door 
vrijwilligers zwerfvuil geruimd. In Volewijkspark-
west is nu ook een vrijwilliger begonnen. Voor 
de beheerder van het kinderbadje komen vrijwil-
ligers in de plaats. De vrijwillige beheersters 
van het roze gebouwtje hebben hun handen vol 
aan het opruimen van de troep van anderen. 
Het zou al deze vrijwillige handen helpen als 
er vuilnisbakken geplaatst zouden worden. 



Klimbos

Klankbordgroep
Er zou in juni een klankbordgroep komen, over 
het beheer van het park. Die komt er is ons ver-
zekerd, maar wanneer?

Olifantenpaden 4
Vanaf het middelste viaduct is een olifantenpad 
ontstaan naar het voetbalveld. Dit pad logen-
straft de opvatting dat het voetbalveld niet ge-
bruikt wordt. 

Festival evaluatie
Het stadsdeel heeft inmiddels toegegeven dat 
het een inschattingsfout heeft gemaakt bij de 
verlening van de evenementenvergunning voor 
het Secret Gardenfestival. Het Kabinet Lente-
festival en het Noorderparkfestival is toege-
staan op weinig strengere voorwaarden en met 
eveneens ondraaglijke herrie. Het stadsdeel 
zou een evaluatiebijeenkomst houden, maar de 
uitnodigingen zijn nog niet ontvangen. Tegen 
een bijeenkomst in de vakantie is bezwaar. 

Deze klimbaan (“klimbos”) komt in Volewijkspark-oost.Hiermee gaat een wens in vervulling van 
de klankbordgroep om het park interessant te maken voor kinderen. Er is financiering voor uit de 
buurt gekomen. De klimbaan begint met een trap in de zandbak, gaat over de haag en loopt tussen 
de bomen door over het zompige deel van het park heen. Hier ongeveer: 

Links het olifantenpad door het voetbaldoel gezien. Rechts het zelfde pad van dichterbij gezien, op 
de achtergrond het viaduct en de trap met bescherm-beugels en -betonblokken. 



Zomerverkeer
IJtunnel
Overal in de buurt verschijnen waarschuwingen 
dat de IJtunnel deze zomer weer dicht gaat 
voor gewone automobilisten en vrachtwagens. 
Vorig jaar mochten gewone autoʼs ʻs nachts wel 
door de tunnel, maar dat is dit jaar niet zo. Om-
rijden over de Schellingwouderbrug of de Zee-
burgertunnel dus. Of de fiets nemen?
Fietspaden
De informatie over stremmingen van fietspaden 
is minder wijd verspreid. Een overzicht. 
Fietsbrug niet klaar
De bouw van de fietsbrug over het NHkanaal bij 
het metrostation, in de nieuwe fietsroute Meeu-
wenlaan-Mosveld is vertraagd tot 2013. 
Buiksloterweg blijft afgesloten
De onderdoorgang van de Buiksloterweg onder 
de Van Hasseltweg blijft afgesloten.Dit is de 
hoofdfietsroute vanaf de Tolhuispont. 
Varenweg afgesloten
Het fietspad van het Mosveld naar de nieuwe 
fietsbrug wordt in de schoolvakantie aangelegd. 
De Varenweg wordt afgesloten, behalve voor 
voetgangers. Fietsers van de Tolhuispont moe-
ten dus vanaf de Hagendoornweg over de Win-
gerdweg, die druk is met sluipverkeer en waar 
hard wordt gereden. Bij de kruising Varenweg-

Wingerdweg komen verkeersregelaars. De da-
mesbende heeft de dienst IVV voorgesteld 
eerst de onderdoorgang van de Buiksloterweg 
onder de Van Hasseltweg (de hoofdfietsroute) 
open te stellen en dan pas de Varenweg te slui-
ten. 
Adelaarsweg
De verbreding van 
het viaduct van de 
Van Hasseltweg 
over de Adelaars-
weg is nog niet 
klaar. Wel worden 
ʻs avonds autoʼs 
weer toegelaten. 
De damesbende 
heeft gevraagd of 
fietsers en voet-
gangers tegelijk 
met de autoʼs over 
de rijbaan moeten. 
Leuningen bij metrostation
De NZlijn maakt van de stremming van de IJ-
tunnel gebruik om op de Van Hasseltweg bij het 
metrostation het viaduct over de NLW af te wer-
ken. Randen worden afgemaakt en leuningen 
worden geplaatst. De voetgangers- en fietsrou-
tes worden verlegd. Er komen verkeersrege-
laars.

Dicht
Van 6 juli tot 3 
september 
2012 wordt in 
de IJtunnel 
gewerkt. Al-
leen bussen, 
taxi’s, touring-
cars, politie, 
brandweer en 
ambulances 
mogen er 
doorheen. An-
ders dan vorig 
jaar is de tun-
nel voor ove-
rig verkeer 
ook ‘s nachts 
dicht. 


