
Entree van het park 
Wethouder Choho wil de entree van het park bij 
het Meeuwenei verbeteren en een aantrekkelijke 
toegang vanaf het metrostation maken.

Hieronder het plan van West8: het talud achter de 
damwand wordt afgraven, er komt een pleintje op 
palen met een bank en het pad gaat zo snel mo-
gelijk omlaag, afgescheiden van de auto’s door 
een haag.  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Pad langs het water loopt dood.
Er komt geen steiger onder de brug door. 

Hand van West8

Foto van diapresentatie van West 8. 
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Hand van West8

Foto van diapresentatie van West 8. 

Zebra bij de metro 
Bezoekers van het activiteitenveld in Volewijks-
park West laat West8 vanaf de metro over de 
zebra lopen. Aan de overkant is een pleintje. 
Daarvandaan gaat een pad direct naar beneden 
dat van de autoweg wordt afgescheiden door 
een haag.

Foto van diapresentatie van West 8. 

Gered pad 
Het pad is de geboortegrond van de dames-
bende. Sinds 2005 hebben de dames geprobeerd 
te verhinderen dat het werd opgeheven.    

Foto uit 2006. 



Krappe tijden stoplichten  
Voetgangers hebben op het Meeuwenei 22 se-
conden de tijd om over te steken. Fietsers 
hebben 9 seconden groen (als er geen auto’s 
door rood rijden) en 2 seconden oranje.

Een fietser die niet snel opstapt, haalt de 
overkant niet. 
De wachttijd is 1,5 minuut, maar het lijkt erop dat 
het langzame verkeer in de spits soms een ronde 
over slaat en langer moet wachten.  
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Stoplicht geeft geen groen

Het meisje op de foto aarzelt, want het lage groene fietserslicht brandt niet en het voetgangerslicht blijft 
rood. De man spoort haar aan. Vlak achter hen springt het licht al op oranje. Bij de vluchtheuvel rijdt 
de man een paar meter voor haar. Een auto schiet tussen hen door. 

Omleiding extra 
De NZlijn heeft zijn werkterrein op het Meeuwenei uitgebreid en de om-
leiding verlegd. We noteerden negen maal stoep op of af, drie verzakte 
goten met losse gebroken en uitstekende tegels, scherpe bochten, nut-
teloze verschoven drempels en scherpe bochten langs hekken. 



Hoge brug 
De bouw van de hoge brug begint. De grote delen 
van de brug worden in de fabriek in elkaar gezet 
en over het water aangevoerd. 
Afsluiting van de Buiksloterweg is beperkt tot 
tweemaal drie weken. 

Spectaculair belooft het inhijsen van de brug te 
worden in “week 20”, dat is 15-20 mei. 
In het Volewijkspark moeten fietsers omrijden 
langs de Gele Pomp. Voor voetgangers komen 
snipper paden.

Moderne  
verlichting 
Een deel van de 
Buiksloterweg is on-
verlicht. Fietsers 
zoeken hun weg met 
hun telefoon. 

Tuinvogeltelling 
Bij de tuinvogeltelling op 
28-29 januari 2017 stond In 
postcodegebied 1025 de 
halsbandparkiet op nummer 
1, gevolgd door de koolmees, 
de merel en de houtduif.

Week 12-14 is 20 maart - 9 april
 week 18-20 is 1-20 mei. 


