
Info-avond over het park 
Woensdag 8 februari 2017 om 19:30u 
in het grand café van het zwembad

In deze Nieuwsbrief een overzicht van de vragen 
over het park die de damesbende in de buurt 
heeft verzameld. 

De waterproblematiek 
Door het water zijn in het park veel bomen dood 
gegaan. Er is vergunning verleend voor de kap 
van weer 21 bomen. Zijn dit de laatsten? 
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Vijvers  
In 1993 zijn de vijvers, die in 1968 bij de aanleg 
van de IJtunnel waren gedempt, weer uit 
gegraven. De vijvers waren verbonden met de 
ringvaart en zorgden voor een stabiel grondwa-
terpeil. Sinds de herinrichting van Volewijkspark 
Oost is de wateroverlast, waar in 1993 een eind 
aan is gemaakt,terug. 
In 2003 adviseerden Waternet en de NZlijn twee 
extra vijvers: één langs de Adelaarsweg en een 
langs het ambtenarenfietspad. Kunnen de ad-
viezen alsnog worden opgevolgd?

Blauwe Zand 
Verklaart het hoge grondwaterpeil in het park de 
sterfte van bomen op de Texelweg?

Asfaltering van het fietspad 
In het park is het ambtenarenfietspad geasfal-
teerd, maar niet af. De Verkeerscommissie vindt 
het fietspad te smal voor de markering van een 
voetgangersstrook. Voetgangers mogen er wel 
lopen, hoewel het rode asfalt suggereert dat er 
geen plek voor hen is. Zo is het onveilig. Het 
beste is een apart voetpad. Kan dat? 

Tijdelijk fietspad 
Achter de de Gele Pomp is een verbinding tussen 
het nieuwe hoge fietspad en het oude fietspad. 
Het heeft alle kenmerken van een tijdelijke weg. 
Er gebeuren ongelukken, die niet geregistreerd 
zijn, al is er meer dan eens een ambulance bij 
geweest. Kan het veilig gemaakt worden?

Rand 10cm hoog. 
Kan de grond langs 
het asfalt worden 

opgevuld?

Rechtdoor loopt het 
Kaagmanpad



Kaagmanpad 
De NZlijn heeft vorig jaar bomen geplant langs 
het tracé waar volgens het ontwerp van Adriaan 
Geuze, het ambtenarenfietspad zou worden 
doorgetrokken. Het pad zou langzaam aflopen 
naar het fietspad op de Rode Kruisstraat. 

De damesbende noemt het pad naar de heer 
Kaagman van de Texelweg, die al jaren pleitbe-
zorger is van het pad. Het Kaagmanpad is 
tegenwoordig druk met wandelaars, honden en 
scholieren. Kan dit pad worden verhard? 

Het Kaagmanpad. In het ontwerp van 
Adriaan Geuze hoorde dit gebied tot aan 
de Nieuwe Purmerweg bij het park. 

Het doorgetrokken ambtenarenfietspad volgens 
Geuze (2005/2008) gemarkeerd met strepen. 

(oude) Leeuwarderweg
Nieuwe Leeuwarderweg
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Trap naar de Urkstraat 
Met olifantenpaden (desire path in het Engels) 
laten voetgangers zien welke route’s hun 
voorkeur hebben. De Klankbordgroep Noorder-
park heeft gepleit voor een trap vanaf het Buik-
sloter zeedijkviaduct naar de Urkstraat.
Nadat de NZlijn het talud vorig jaar had aange-
harkt is het pad direct door talloze voetgangers 
weer “aangelegd”. De breedte en de erosie tonen 
aan dat het veel gebruikt wordt. De klei is glad bij 
regen. Kan hier een trap komen? 

Meer dwarspaden 
Vanaf het Kaagmanpad lopen ook twee olifanten-
paden naar beneden: één naar Damstede en het 
Clusius en één naar de Waddendijk. Zouden hier 
ook trappen kunnen komen?  

Het kan zo bijvoorbeeld. Het olifantenpad van het Kaagmanpad naar de scholen (links) 
en de Waddendijk (rechts).

Het olifantenpad van het viaduct naar de Urk-
straat. (Het trottoir op de foto is het enige stuk-

je voetpad langs het ambtenarenfietspad.) 

De naam ambtenarenfietspad 
Toen de stadsdelen net bestonden ging een 
wethouder op bezoek in het stadsdeelhuis. Op de 
fiets. Hij nam de IJpleinpont, kende de weg niet 
en fietste langs de Meeuwenlaan en de Wadden-
weg tot hij bij de Nieuwe Purmerweg niet verder 
kon. Schande. Er is direct een extra fietstunneltje 
aangelegd onder de Nieuw Purmerweg. 
In het stadsdeelhuis maakte men zich vrolijk over 
de wethouder: zìj kenden het fietspad dat hìj had 
gemist: het fietspad langs de Adelaarsweg dat 
direct naar het stadsdeelhuis loopt. Het fietspad 
heet sindsdien het ambtenarenfietspad: de kort-
ste weg van stadsdeelhuis naar stadhuis. 



Gele Pomp verlicht 
De Gele Pomp heeft een nieuw dak en heldere 
buitenverlichting gekregen.  
Naast en achter de Gele Pomp ontbreken nog 
lantaarns, juist in de bocht en op de kruispunten. 

Door het contrast met de verlichting van de Gele 
Pomp is het voor fietsers niet veilig: zij zien hun 
eigen pad niet goed en kruisende fietsers zien 
elkaar niet. Wordt hierin voorzien? 

Fietsers verdwijnen 
in het donker



Het welkomstbord staat ver van de metro.  

Parkentree bij metrostation 
De welkomstborden suggereren dat het park tot 
aan metrostation Noorderpark reikt, maar het ver-
keersplein op het Meeuwenei ligt ertussen. 
De wethouder gaat de entree bij het station ver-
beteren. Gaat hij iets doen aan de oversteek over 
de Van Hasselstweg en aan de de verlichting 
langs het fietspad? Kan hij voorkomen dat fietsers 
door auto’s verblind worden?

Onneembare bocht  
Bij het welkomstbord moeten fietsers een haakse 
bocht nemen. Daar is een voetgangersstrook 
geschilderd. Het viel de damesbende op dat fiet-
sers over de lijn komen. 
Het is geen kwaadwilligheid. Fietsers hebben 
vaart want ze komen van een helling. Hoe groter 
de snelheid, hoe ruimer de bocht. Het is kwestie 
van natuurkunde. Een fietser moet in een bocht 
naar binnen leunen om niet van zijn fiets ge-
slingerd te worden; bij meer dan 23 graden glijdt 
hij uit. De minimum snelheid van een fietser is 

12km/u, anders is hij instabiel. De bocht heeft bij 
12km/u een straal van minstens 4m. Bij 20km/u is 
de straal van de bocht minstens 10m. Die ruimte 
is er niet. Dus rijdt een fietser over de witte lijn, of 
steekt af. 

De formule van het verband tussen snelheid en 
boogstraal is: snelheid-in-het-kwadraat = 9,8 x 
boogstraal x tangens(leunhoek).  
De grafiek is bijna een rechte lijn.  

De vraag is hoe de wethouder de bocht van deze 
doorgaande fietsroute kan aanpassen aan de on-
vermijdelijke snelheid van de fietsers. 
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Twee manieren om de bocht te nemen. 



Zondag, 1 augustus 2005, de begroeiing is  ver-
wijderd en de sloop is begonnen. Twee meisjes 
klimmen omhoog om te kijken wat er achter het 
scherm te zien is: “O, een weg?!” 

Geluidsschermen 
In 2005 zijn de schermen langs de Nieuwe 
Leeuwarderweg gesloopt. Ze waren zo verstopt 
achter struiken en klimop, dat de buurt was ver-
geten dat er een weg lag. Bij de voorlichting over 
de NZlijn werd toegezegd dat de schermen be-
waard zouden worden, dat ze teruggeplaatst 
zouden worden en weer bekleed met klimop. 
De schermen zijn niet bewaard, met het argument 
dat nieuwe goedkoper zouden zijn. Ten noorden 
van het park staan weer schermen, hoewel niet 
overal met klimop, maar in het park (daar zouden 
het dekken worden) en langs de Adelaarsweg zijn 
de schermen nog niet terug.
Het stadsdeel negeerde handtekeningenacties en 
zienswijzen. 
De Bestuurscommissie heeft in 2015 het “project 
Geluidwering Adelaarsweg” overgedragen aan de 
centrale stad met de mededeling dat de Wet 
Geluidhinder de gemeente verplicht om geluid-
wering aan te brengen vanaf de Van Hasseltweg 
tot halverwege de verlaagde weg in het park. Het 
zou eigenlijk direct moeten gebeuren, omdat de 
weg al in gebruik is. Tot nu toe is van de uitzon-
dering van de Wegenverkeerswet gebruik 
gemaakt dat de weg nog in ontwikkeling is, maar 
als de Noord/Zuidlijn in gebruik wordt genomen, 
gaat dit argument niet meer op. 
Er is door bureau D2S geluidsonderzoek gedaan. 
De conclusie is dat een geluidsscherm van ver-

schillende hoogten nodig is: totaal 430m in 
hoogte variërend van 6m tot 1m. 
De vragen zijn
a. Wanneer komt het scherm langs het oor?
b. Waarom komt het scherm niet terug tussen 

rest van het oude scherm, dat nog bij de IJ-
tunnel staat, en de Van Hasseltweg,?

c. Wat wordt er gedaan aan geluidshinder van 
de weg in het park?

Er is in het park altijd iets te zien of te beleven. 
Dit zijn grote tonderzwammen.  

Volewijkspark Oost, 7 juni 2006.  
Rechts het laatste stuk van de geluidsmuur  
bedekt met klimop. In de verte wordt gesloopt. 



Hondenbeleid 
Op de welkomstborden staat dat waar het geel is, 
honden los mogen lopen, als tenminste de poep 
wordt opgeruimd. Op de kaart is echter nergens 
iets geel. In de legenda staat dat honden los mo-
gen lopen waar het lichtgroen is, dat is meer dan 
de helft van het park. De vraag is of dat de be-
doeling is. Hondeneigenaars zijn in verwarring. 
Waar mogen hun honden los lopen?

Auto’s in het park  
Zodra er iets georganiseerd wordt in het park, of 
het nu onderhoud is, bouwactiviteiten, een 
feestje, een barbecue, een voorstelling, 
drugshandel of wat dan ook, dan rijden er auto’s 
in het park. Paaltjes, hekken en hagen, een slag-
boom, het is niet afdoende. Politiepatrouilles ook 
niet. De vraag is hoe gaat er gehandhaafd wor-
den? 
Er zijn inmiddels bewakingscamera’s. Kunnen die 
gebruikt worden om te handhaven?   

Altijd wat te beleven 
In het park is altijd wat te beleven. De foto is niet 
scherp, maar laat duidelijk een grote roofvogel 
zien, die van de week voor de voeten van een 
wandelaar neer dook, een prooi pakte en weer 
opvloog. De kraaien kwamen nog even kijken, 
maar voor hen viel niets te halen. 

Hondeneigenaars haalden deze week vijf    
zakken afval uit Volewijkspark West. 

Voorbeelden van schade door auto’s die buiten de paden reden. 


