
Hinder NLW en de bermen
Woensdagavond 14 december 2011 wordt het 
onderdeel groen van het burger-initiatief Nieu-
we Leeuwarderweg (NLW) behandeld door de 
Commissie Leefomgeving van de stadsdeel-
raad. 
De Damesbende van Buiksloot vindt het jam-
mer dat het initiatief is gesplitst in geluid en 
groen. De hinder van de NLW bestaat uit geluid, 
licht en stof. De bescherming door geluids-
schermen en groen hebben met elkaar te ma-
ken. Bosjes nemen het zicht weg, schermen 
ook, maar zijn lelijk, dat kan worden verminderd 
met groen. Bosjes filteren stof en verminderen 
het geluid, maar niet genoeg. De inrichting van 
de bermen vereist een integrale behandeling. 

De NZlijn heeft een plan voor het terugplaatsen 
van schermen, maar dat is niet langs de Ade-
laarsweg en niet in het park. Waar ze wel ko-
men, staan ze midden in de bermen. Onbegrij-
pelijk is dat de schermen achter de Buiksloter-
dijk niet tot achter de bouwlocatie bij 138 wor-
den door getrokken. Daar is de overlast groot!

De damesbende zal bij de deelraad ervoor plei-
ten dat zij het opnemen voor de buurt en als de 
deelraad niet zelf over schermen kan beslissen 
het onderdeel geluid van het burgerinitiatief met 
overtuigingskracht onder de aandacht te bren-
gen van de autoriteiten die wel bevoegd zijn, of 
dat nu de NZlijn of de centrale stad is. 

Het voorbeeld van architectenbureau West 8 
(Adriaan Geuze) voor de bermen: een open 
ruimte met bloeiend gras en bomen (iepen bij 
de NLW); geen schermen te zien.

In de klankbordgroep CAN heeft projectbureau 
Noordwaarts gezegd dat medio 2013 begonnen 
wordt aan het terugplaatsen van geluidsscher-
men ten noorden van de botonde. Noordwaarts 
verwacht niet dat er bij de botonde en aan de 
westkant van de NLW schermen worden terug-
geplaatst. 
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Woensdag 14 december 2011 in restaurant Staddeelhuis 8 uur
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Burgerinitiatief Nieuwe Leeuwarderweg - onderdeel groen
Kom de actiegroep BOB steunen!

BOB wil de geluidsschermen en de bosschages terug.
Wilt u inspreken? Meldt u uiterlijk dinsdag bij de raadsgriffie telefoon: 14020.  

Dit is de plankaart voor de bermen van de NLW sterk verkleind. U kunt de kaart in detail bestude-
ren als u hem downloadt via Wetransfer: http://wtrns.fr/n55cywRf1689ouw. Dat gaat gemakkelijk.
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Geuze
De ontwerper van het Noorderpark, Adriaan 
Geuze, heeft een oevreprijs gekregen van het 
Fonds BKVB (Fonds voor beeldende kunsten, 
vormgeving en bouwkunst). Aan de prijs is 
€40.000 verbonden. De jury prijst hem om zijn 
projecten en zijn bijdrage aan het publieke de-
bat over het landschap. 

Kapvergunningen
In juni heeft de stadsdeelraad met algemene 
stemmen gevraagd om een evaluatie van het 
Noorderpark en mogelijke versoberingen (zie 
Nieuwsbrief 83). 
Commissie Leefomgeving
In september heeft Dʼ66 in de Commissie 
Leefomgeving gevraagd wanneer de evalutie 
komt. Wordt er gekapt vóór de evaluatie? 
Stadsdeelbestuurder Paquay zegde toe de vra-
gen snel schriftelijk te beantwoorden, maar het 
was op 9 november nog niet gebeurd. Paquay 
zei toen in de Commissie Leefomgeving dat de 
notitie over het park bijna klaar was en dat er 
pas wordt gekapt na de evaluatie, maar dat de 
kap wel wordt voorbereid. Vervolgens zei hij dat 
de vragen in een andere commissie, de Com-
missie RO (Ruimtelijke Ordening) thuishoren. 

Commissie RO
De twee commissies vergaderden tegelijkertijd. 
In de Commissie RO vroeg Dʼ66 direct om ant-
woord, maar de voorzitter weigerde, want vra-
gen kunnen niet aan een andere commissie 
worden overgedragen. Dʼ66 ging onder protest 
akkoord en kwam op de vragen terug in de 
rondvraag. Het was toen tegen half twaalf. 
Stadsdeelbestuurder Diepeveen antwoordde 
dat de motie niet opriep om geheel te stoppen 
met het Noorderpark. Hij veronderstelde dat de 
deelraad nog steeds van mening was dat ook in 
de toekomst in het park geïnvesteerd moet 
worden. 
De VVD vroeg nog naar de procedures die be-
woners hebben aangespannen. Dat was een 
heel verhaal zei Diepeveen alleen vaagweg. 
Daarop sloot de voorzitter de vergadering. 
Afgedaan
In de toezeggingenlijst van de Commissie 
Leefomgeving staat de zaak als afgedaan. Wij 
houden het erop dat de zaak is afgedaan met 
twee nieuwe toezeggingen: (1) er komt  inder-
daad binnenkort een evaluatie van het Noor-
derpark en (2) totdat de evaluatie in de deel-
raad is besproken wordt niet gekapt. 
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Bij werk in het park informeert de Damesbende van Buiksloot altijd even waar het voor is. Ze herin-
neren zich nog al te goed hoe zij op een vroege ochtend in het voorjaar kap moesten tegenhouden. 
Op de foto wordt de beschoeiing van het kanaal gerepareerd op de plek van de lage brug. 

Mysterieuze tekens op het fietspad in Vole-
wijkspark-west.

Pijl met onbeken-
de betekenis aan 
de achterkant 
van een boom in 
Volewijkspark-
west.



Snoei van opgeschoten elzen voor de najaars-
schouw.

Proces
Doordat het stadsdeel de vier kapvergunningen 
voor 466 bomen in Volewijkspark-west heeft in-
getrokken en drie weer heeft uitgevaardigd, 
konden nieuwe zienswijzen ingediend worden 
en konden de indieners zich voegen in het pro-
ces dat liep tegen de eerste kapvergunningen. 
De Vereniging Vrienden van het Noorderpark 
heeft zich ook bij het proces gevoegd. Zij heb-
ben hun statuten formeel gewijzigd, om duidelijk 
te maken dat de vereniging procedures kan 
voeren. Dat is altijd de bedoeling geweest, 
maar de Hoge Raad eist tegenwoordig dat het 
met zoveel woorden in de statuten staat. 
Behandeling van de zaak bij de rechtbank wordt 
verwacht in januari 2012. Het stadsdeel is van 
plan om te kappen tussen januari en maart. 
Het bestuur van de Bewonersvereniging 
Buiksloterdijk heeft niet voor juridische procedu-
res gekozen, maar wil stevige druk uitoefenen 
door het stadsdeel te herinneren aan eerdere 
toezeggingen :
• overleg over de parkentree
• een rondgang van bewoners met stadsdeel-

bestuurder Diepeveen om precies te bepalen 
welke bomen uit de 3 kapvergunningen be-
houden kunnen blijven.

• niet eerder kappen dan strikt noodzakelijk 
voor de aanleg van paden en verbindingswe-
gen die zijn aangegeven in het Definitief Ont-
werp van februari 2010.

Deze elzen zijn te groot om zonder vergunning 
te kappen of te snoeien. 

Klankbordgroep en overleg
Over de klankbordgroep Noorderpark die in no-
vember of december zou worden gehouden 
hebben wij nog niets gehoord.
Het bestuur van de bewonersvereniging ver-
wacht binnenkort overleg over:
• de inrichting van de berm langs de NLW,
• ontwerp en tijdsplanning van de bruggen,
• ontwerp en tijdsplanning van twee nieuwe 

woningen naast Buiksloterdijk 138,
• lengte en breedte van het dijklichaam tussen 

zuidelijk viaduct en geplande brug,
• detaillering onderdoorgang voor voetgangers 

en fietsers onder dit dijklichaam
• omvang van het evenementenveld en
• de hoogte van het jaarlijkse onderhoudsbud-

get voor het Noorderpark.

Voor de bouwlocatie naast 138 kwam op 22 
november 2011 een scooter ten val, die een fiet-
ser ontweek die zijn  mobieltje aannam en naar 
links zwenkte. (Foto van Martin Damen van 
internet).

Bestemmingsplan bij station
De centrale stad heeft deze zomer bekend ge-
maakt een bestemmingsplan voor te bereiden 
voor de omgeving van metrostation Buiksloter-
meerplein. Omdat er in 2005 inspraak is ge-
weest worden de stukken niet ter visie gelegd. 
“Beoogd wordt te voorzien in een nieuwe plano-
logische regeling om de beoogde functies rond-
om het metrostation mogelijk te maken,” schrij-
ven B&W geheimzinnig. Mocht u willen weten 
wat er gaat gebeuren, dan kunt u natuurlijk een 
beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur doen. 
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Noorderster
Woensdag staat op de agenda van de 
Commissie Leefomgeving ook het “boek uitvoe-
ringsvisie Schellingwouderscheg”. In dit stuk 
betekent “scheg” groen om stadswijken heen. 
De Schellingwouderscheg loopt van Schelling-
woude langs het IJ naar het WH Vliegenbos. 
Eerste prioriteit van het uitvoeringsplan is een 
verbinding van het WH Vliegenbos met Vole-
wijkspark-oost (dubbele pijl op de tekening). 
“Door de twee weghelften naast elkaar te leg-
gen ontstaat een veilige verkeersstructuur. De 
rommelige zijkanten worden eenvormig en ter 
ondersteuning van de eenheid van het plein in-
gericht. Als vanzelfsprekend gaan gevels zich 
positioneren aan (het) samenhangende Zeven-
sterplein (=Noorderster). Functies zullen zich 
aan het plein gaan profileren. Gewonnen ruim-
te levert onder andere een prachtig voorpor-
taal op bij de entree van het Noorderpark. Dit 
biedt gelegenheid voor een terras tbv de aan-
liggende horeca. De barrière tussen park en 
bos wordt eveneens weggenomen. De visuele 
en functionele relatie met het Vliegenbos ont-
staat vanzelf. Er vormt een helder functione-
rend, mooi en veelzijdig stuk stad. Een hotspot 
waar de Noordse structuur en historie leesbaar 
wordt. Hier kunnen mensen uit omliggende 
buurten elkaar ontmoeten in plaats van elkaar 
voor de voeten te rijden.” 
De damesbende heeft in de nota tevergeefs 
gezocht naar een advies van de verkeerscom-
missie.   

Zuidelijke viaduct
De PvdA-fractie in de deelraad deelt de be-
zorgdheid van de damesbende over de onvei-
ligheid op viaducten over de NLW. “Er staan al 
geruime tijd een Lego-stenen. Is dit een ont-
werpfout?” vroeg de PvdA, “en zo ja, wie gaat 
het betalen?” En die zwarte dingen die eruit 

steken zijn vermoedelijk voor lantaarn-
palen. De uitsteeksels zijn niet afgezet, 

het is gevaarlijk, aldus de PvdA. 
Stadsdeelbestuurder Diepeveen gaf toe dat het 
viaduct er niet fraai bij ligt. Aanvankelijk zouden 
de klimop-hekken worden verlengd, maar dat 
zou voor kinderen gevaarlijk zijn. Er komt bin-
nenkort hekwerk, zei hij. 

De damesbende hoopt dat de lantaarns ook 
snel komen. Fietsers die omhoog veteren, wor-
den pal om de hoek met de uitsteeksels gecon-
fronteerd. ʻs Avonds is er alleen strooilicht van 
de NLW, en brommers snijden de bocht af. Echt 
gevaarlijk!

Bloemenstal
Bij de botonde is de bloemenstal geplaatst die 
voor twee jaar weg moet bij de Scheurleer weg. 
Het tunneltje daar gaat tweede helft 2012 dicht.
Op de drempel vóór de stal is nieuwe piano-
markering gezet (stippelijn). In de nieuwsbrief 
85 lieten we zien dat hij was weggesleten .

4     

Meeuwenlaan Waddenweg

Leeuwarderweg

Adelaarsweg Volewijkspark-oost

WH Vliegenbos

Nieuwendam
m

erdijk


