
Open 
Dit is uitzicht op Noord vanaf de Adamtoren (de 
oude Shelltoren) die nu open is. 

De Van der Pekbrug (de brug tussen 
Ranonkelkade en Dockslandweg) is al een paar 
weken open. Bij de brug is de kruising 
Ranonkelkade/Meidoornweg/Van der Pekstraat 
een puzzel, vooral voor fietsers.Van bovenaf is 
dat goed te zien.   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Paaltjes 
Het autoverkeer naar het park neemt toe o.a. via 
de Buiksloterdijk. De Damesbende van Buiksloot 
heeft het stadsdeel gevraagd bij huisnummer 180 
het paaltje op het fietspad terug te zetten. 

De Roze Tanker heeft een vergunning voor 
lossen en laden via de bouwweg. Ander 
autoverkeer naar het park en parkeren in het park 
is niet toegestaan. 

Ontbrekend paaltje bij 180

Als het fietspad bij 
Buiksloterdijk 180 is afgesloten, 

kunnen deze paaltjes weg.



Achterhaald 
In de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) 
staat sinds 1973 geen artikel 141. De 
damesbende heeft de gemeente gevraagd de 
twee borden met art. 141 erop, weg te halen, 
want ze verrommelen de oever en geven de valse 
impressie dat verderop wel afgemeerd mag 
worden. Het eerste antwoord was: “ Ze zullen wel 
ergens voor zijn ...” En het tweede: “Helaas staat 
één bord te ver van de verharding af ...”. Alle twee 
de borden staan er nog.  

Een park is een evenement 
In het Parool stond dat de gemeente werkt aan 
een evenementenbeleid, waarin ook festivals in 
parken worden opgenomen. Het concept van de 
discussienota over het evenementen-beleid is 
nog niet klaar. Naar verluidt loopt de discussie 
binnenskamers hoog op. Het parkenoverleg ziet 
een park zelf als een evenement.  

Bij het strandje in Volewijkspark-west wordt 
gezwommen. Bij de Buiksloterdraaibrug ook. 

Maar, o wat koud!

Een van de twee zinloze borden over het niet-
bestaande artikel 141 APV bij de draaikom 

van het NHkanaal



Bosexcursie 
Donderdagavond neemt Melvin Stigter iedereen die wil, mee op excursie door het bos in Volewijkspark-
west. De afgelopen jaren is door liefhebbers en vrijwilligers gewerkt aan de natuur in dit deel van het 
park. Er staan allerlei stinsenplanten, planten uit oude boomgaarden en meer bosplanten van goede 
gevers. Melvin zal er alles over vertellen. 

Verzamelen op 19 mei 2016 om 19:30 bij de grote plantenbak naast Buiksloterdijk 138.

Voorjaarsbloemen in Volewijkspark-west

Onderhoud in Volewijkspark-oost


