
Een feestje zonder opening
De bouw van de nieuwe fietsbrug over het 
Noordhollandsch Kanaal is telkens vertraagd, 
maar donderdagmiddag was het zover. Dachten 
we. 
De buurt was om kwart over twee uitgenodigd 
voor een kopje koffie en ijs. Om half drie zou de 
opening plaats vinden. Er kwamen parasols en 
party-tafels. Kinderen stonden meteen in de rij 

voor het ijs. Het werd wel gezellig op de hoek 
van de Varenweg en de Buiksloterweg, maar 
het werd half drie en de brug ging niet open. 
Er was niemand van het stadsdeel, niemand 
van de stad, niemand van DIVV. De mensen 
van de catering konden alleen vertellen dat de 
opening drie weken was uitgesteld om "techni-
sche redenen". 
Het ging regenen en de hekken werden terug-

gezet.
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Flyer met de 
uitnodiging 
van de ge-
meente Am-
sterdam voor 
de opening 
die niet door 
ging.
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Waarom blijft de fietsbrug om-
hoog staan? 
De aannemer (VBK) verklaarde dat het 
niet aan hun lag. De brug werkt en kan 
gebruikt worden. 
Er waren buurtbewoners die meenden te 
weten dat het in de computer van DIVV 
zit. De brughuisjes worden hotel en de 
bruggen worden centraal bediend. Het 
zou DIVV maar niet lukken hun computer 
zo in te stellen dat de twee bruggen die 
vlak naast elkaar liggen (de fietsbrug en 
de Meeuwenpleinbrug in de Van Has-
seltweg) synchroon open en dicht gaan. 
Daarom zou de klep van de fietsbrug 
omhoog blijven staan.

Half vier, donderdagmiddag. Het re-
gent en de hekken zijn teruggezet. Al-
leen de mensen van de catering en de 
aannemer zijn er nog. “Het is sneu”, 
zeggen ze.

Vrijdag kwamen er briefjes op de hekken: 
“Even geduld nog. Begin juli open”. Daarna 
kwamen er bordjes met dezelfde tekst. Stevige 
bordjes, die de tand des tijds lang zullen door-
staan. 



Ambtenarenfietspad opgebroken
Misschien blijft de brug ook wel afgeslo-
ten omdat het stadsdeel uitgerekend de-
ze week aan de overkant van het kanaal 
het fietspad langs de Adelaarsweg heeft 

opengehaald. Dit kan alleen maar een 
deel van de verklaring zijn, want het 
nieuwe fietspad van de Meeuwenlaan 
naar de fietsbrug is klaar.

Het nieuwe 
fietspad van de 
Meeuwenlaan 
naar de brug. 
De verbinding 
met de Kievit-
straat is er nog 
niet. 
Een eindje ver-
derop is de 
stoeprand ver-
laagd. Dus gaan 
fietsers over het 
pleintje. Dat is 
precies niet de 
bedoeling! 



Sprankje hoop voor Driehoek
Een groep buurtbewoners probeert buurtcen-
trum De Driehoek van de ondergang te redden. 
Het stadsdeel is van plan het op 1 januari 2014 
te sluiten, maar heeft een sprankje hoop gege-
ven op een doorstart, als het tenminste dóór en 
vóór de buurt gebeurt. 
De groep zoekt hulp van mensen die mee willen 
doen. Mensen met ideeën, mensen die achter 
de bar willen staan, activiteiten willen organise-
ren, huurders aanbrengen, het gebouw onder-
houden en wat je maar kan bedenken wat be-
sparend is of geld oplevert. Ze zoeken ook een 
penningmeester.  
Als u een briefje afgeeft in de Driehoek met uw 
e-mailadres blijft u op de hoogte.

De Noorderling 
Dankzij een groep vrijwilligers kan speeltuin De 
Noorderling een doorstart maken. Omdat er 
geen toezicht meer was, moesten een paar 
speeltoestellen verdwijnen; de groep probeert 
nieuwe te krijgen. De schommels en de kabel-
baan zijn er nog. De vrijwilligers zorgen voor het 
schoonhouden van de speeltuin. Er komen 
weer kinderen en gezinnen. Ideeën zijn welkom 
en ook vrijwilligers. Meer info bij: Wim Butzel. 
Email: butzel@planet.nl Creatieve aandacht voor een dode boom bij de 

Kinderboom
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