
Gewijzigd parkontwerp 
Het auteursrecht van het ontwerp van het Noor-
derpark heeft bureau West 8 (Adriaan Geuze). De 
gemeente kan dus niet om West 8 heen als ze 
het park wil wijzigen. Vorig jaar heeft West 8 een 
nieuw ontwerp gemaakt. Het blijft dichter bij de 
bestaande parken dan de vorige ontwerpen. 
Kenmerkend voor het ontwerp waarmee West 8 
indertijd de prijsvraag won, was een dek over de 
verlaagde weg en een circuit over het dek en 
twee bruggen, dat de drie delen van het park zou 
verbinden. Het dek is er niet. Van de bruggen 
wordt nu de eerste gebouwd, niet zoals de be-
doeling was, een lage beweegbare brug, maar 
(om financiële redenen) een hoge vaste brug. 
Volgens Geuze wordt de andere brug ook hoog. 
Geuze heeft in zijn ontwerp slechts één evene-
mententerrein, van bescheiden omvang.
De digitale versie van het ontwerp van Geuze 
heeft de damesbende op Wetransfer gezet. Tot 
zaterdag kunt u het downloaden: 

https://we.tl/gC3kekvKGr

Festival-locatie (vervolg) 
Na de rumoerige “informatie”-avond op 6 sep-
tember 2016 volgde woensdag een “samen-
spraak” van een uur met de bestuurscommissie. 
De festival-locatie Noorderpark is bijgesteld, maar 
blijft onduidelijk: niet het hele park en niet slechts 
600m2 bij de Noorderparkkamer en 150 m2 bij de 
Roze Tanker en de Gele Pomp. Wat wel?
Er mag volgens het voorstel eenmaal per jaar een 
groot festival zijn (voor 5000 mensen), vijf mid-
delgrote (2000) en onbeperkt veel kleine (500).
De Roze Tanker had op Facebook opgeroepen 
hen te ondersteunen met een positief geluid, want 
“in onze buurt is de zogenaamde Damesbende 
actief; zij zijn erg negatief...”. De tijd voor de 
samenspraak werd bijna helemaal besteed aan 
uiteenzettingen over hoe leuk het was, dat er 
geen overlast was en dat door de activiteiten tot 
in Maastricht bekend was waar Noord lag. 
De damesbende kreeg een paar minuten om iets 
te zeggen over geluidmetingen, handhaving en 
de kwetsbare ondergrond van het park. 
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Nashville festival 
Op 24 september 2016 was het Nashville festival 
in Volewijkspark West. De Noorderpark Trust 
bracht het onder hun voortdurende vergunning 
voor kleine evenementen. Er staan echter in hun 
vergunning regels, waarvan sommige zijn 
overtreden, o.a.: 
- muziek maximaal 45 dB op de huizen, 
- opbouw na 10 uur, afbraak dezelfde dag voor 

24 uur 
- auto’s (mits met RVV-vergunning) 

- alleen voor lossen en laden en 
- uitsluitend op de paden.  

De damesbende is bezorgd om het effect op de 
grond van het park. De ondergrond bestaat uit 
een dunne laag parkgrond op dikke lagen ondoor-
latende klei en leem met samengeperst veen er 
tussen. Pas daaronder (-10m NAP) zitten water-
voerende zandlagen. De sponswerking van het 
park is dus gering en nog minder als de grond in 
elkaar gedrukt is. Zo het al herstelt, het duurt vele 
jaren, leerde Geuze de klankbordgroep.

Twee dagen na het festival werd de tent verwij-
derd. Deze ondernemer bleef op het pad en droeg de 
spullen naar de auto. Hij was wel te laat. De gras-
maaier wachtte en reed rondjes om het plankier.

Allerlei auto’s reden af en aan; anderen parkeer-
den dagenlang, soms op de verharding bij de 
Roze Tanker, maar soms ook op het gras. 



Verdronken bomen 
Florapark en Volewijkspark zijn meer dan 100 jaar oud. Het waren prachtige parken, met fraaie wa-
terpartijen. Begin jaren zestig is het Volewijkspark gedempt voor de aanleg van de IJtunnel en de 
Nieuwe Leeuwarderweg. In het nieuwe park werd de waterbeheersing een probleem tot de stadsdeel-
raad in 1993 weer vijvers liet graven. In 2005, zijn de vijvers opnieuw gedempt en is het park weer ge-
bruikt als werkterrein, nu voor de verlaging van de Nieuwe Leeuwarderweg. Er is een nieuw park 
aangelegd, maar het herstelt niet en het water is een probleem. Had Adriaan Geuze maar geluisterd 
naar Waternet die open greppels en sloten of vijvers adviseerde. Geuze koos echter voor grindkoffers 
met drainagebuizen, duur in het onderhoud, waar onvoldoende geld voor is. Het gevolg was deze week 
weer te zien in het park: drie dikke bomen, die waren verdronken, zijn gekapt.

De sporen van de auto’s van het festival op het voetbalveld. De mollen hebben er last van, ze moeten 
hun gangen weer vrij maken. 



Ongeluk op het fietspad 
Aan twee kanten van de Gele Pomp heeft het ambtenarenfietspad 
gevaarlijke driesprongen. Woensdag is een brommer tegen een groep-
je fietsers gereden. De damesbende heeft al vaker aangedrongen op 
verlichting op het fietspad voor de Gele Pomp. 

Buiksloterweg afgesloten 
Op de hoofdfietsroute over de Buiksloterweg stonden vorige week 
borden over een afsluiting en een lange omleiding over de Hage-
doornweg en de Meidoornweg, die de damesbende ronduit gevaarlijk 
vond. De Buiksloterweg was meestentijds toch gewoon toegankelijk. 
En anders vonden fietsers via de trap en over het voetpad een kort en 
veilig alternatief. Redenen voor de damesbende om wethouder Litjens 
(verkeer) te mailen, want straks reageren fietsers ook niet als het wel 
nodig is. Overigens is het op de Klaprozenweg veel dramatischer.  

Nadat twee ambulances waren vertrokken 
bleef er een gehavende brommer en fiets 
achter. De politie deed sporenonderzoek. 

Trap van Buiksloterweg naar 
voetpad naar Ranonkelkade. 


