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Vliegende en vallende bomen
Dinsdag en woensdag vlogen bomen door de lucht achter de Buiksloterdijk. Het waren wilgen die de 
watermerkziekte hadden, waar wilgen langzaam aan dood gaan.

Maandagavond is een van de wilgen die dinsdag gekapt zou worden tijdens een korte storm omge-
waaid. In het park viel een vogelkers over het fietspad bij de Roze Tanker. Om 11 uur s’avonds heeft 
de brandweer de bomen in stukken gezaagd en aan de kant gelegd. 
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Tijdens de Dam tot Damloop zondag ston-
den nog reusachtige wilgen achter de 
Buiksloterdijk .

De Dam tot Dam wandeltocht 
liep voor de lange afstand wan-
delaars door Volewijkspark- 
west. “Toch wel een mooi stukje 
bos”, vingen we op. We hebben 
niemand zien struikelen over de 
gaten in het asfalt. 

De millieuzone begint net voorbij de Buikslo-
terdijk. Milieudefensie is een handtekeningen-
actie gestart voor uitbreiding van de milieuzone: 
http://www.milieudefensie.nl/luchtkwaliteit/petitie
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Afgezaagd
De wilgen langs de bouwweg achter de 
Buiksloterdijk zijn op zes meter hoogte af-
gezaagd en met een hoogwerker opgetild 
om de bomen en struiken eronder te spa-
ren. In 2005 is na een handtekeningenac-
tie door de overheid beloofd het groen 
achter de Buiksloterdijk te behouden. De 
afgezaagde stammen blijven staan. Ze 
zullen woonplaats bieden aan insecten, 
vogels en ander beestjes. 

Er is een buurt-initiatief om deze winter 
van de afgezaagde tronken sculpturen te 
maken die de auto’s die de stad in rijden 
verwelkomen. U hoort er meer van!

De nieuwe aanblik van de bouwweg.

Parkbeheer
Parkbeheer was het hoofdonderwerp van de Klankbordgroep Noorderpark maandag j.l. Mevrouw 
Ineke Bakker van het stadsdeel kon echter geen concrete antwoorden geven over de beheerspla-
nen.  Zij wilde “een werkgroepje” de beheersplannen laten zien. Alle aanwezigen wilden in dat 
groepje. Parkbeheer komt dus volgende keer weer op de agenda van de klankbordgroep. 
Een van de pertinente vragen van 
de klankbord ging over de plassen 
in Volewijkspark-oost, bij de zand-
bak en het nieuwe klimbos. Er is 
veel drainage, maar het werkt 
niet. Een aantal bomen is door het 
water dood gegaan. Ze zullen 
vervangen worden door bomen 
die er tegen kunnen. Wat er aan 
de plassen wordt gedaan werd 
niet duidelijk. 

Kinderen bij het klimbos. De jon-
gen in het grijs is gevallen en 
heeft een natte plek op zijn rug. 



Hondenbeleid
Er was verbazing maandag in de Klankbord-
groep Noorderpark over de mededeling van 
mevrouw Bakker, dat het hondenbeleid sinds 
2008 op kaarten vast ligt. In de eerste plaats is 
in 2008 het beleid voor het Noordenpark open 
gelaten en in de tweede plaats is dat beleid in 
2010 geëvalueerd en veranderd. 
Zoals we in Nieuwsbrief 92 meldden komt het 
erop neer dat in Noord een aanlijnplicht en een 
opruimgebod geldt. Hondeneigenaar moeten  
een zakje en een schepje bij zich hebben. De 
losloopgebieden, zoals het eiland voor de 
Buiksloterdijk, zijn gebleven, maar ook daar 
moet poep opgeruimd worden. Nergens mag 
poep meer blijven liggen. Speelplaatsen zijn 
verboden voor honden. 

Olifantenpaden 8
Olifantenpaden zijn een gevolg zijn van tekort-
schietende of onlogische infrastructuur. Er zijn 
er veel in de omgeving van Buiksloot. 
Hier het olifantenpad dat vanaf de botonde op 
de Nieuwe Purmerweg tegen de Buiksloter-
meerdijk op loopt.
De Buikslotermeerdijk ligt hier een beetje ver-
stopt maar dit is echt de waterkerende omring-
dijk van de Buikslotermeerpolder. 

Hondendrol op grasveld naast 
klimbos in Volewijkspark-oost,    
16 september 2012.

☚
Besluit van 22 maart 2011 van het 
stadsdeelbestuur over de het ge-
wijzigde hondenbeleid n.a.v. de 
evaluatie van december 2010.

Geen vluchtstrook
Langs de verlaagde Nieuwe Leeuwarderweg is 
geen vluchtstrook. Er wordt 70km/u gereden. Er 
is geen toezicht op de verlaagde weg, zoals in 
de IJtunnel. Er zijn wel vluchttrappen. Een auto 
met panne staat gevaarlijk in de weg. Een voor-
bijganger die een auto lang zag staan belde 
112. Het was een auto zonder benzine. Een 
scooter bracht uiteindelijk benzine. De auto was 
weg voordat de politie kwam kijken. 


