
Nederlands kampioenschap 
voor fietscouriers
Op 10 augustus 2013 was in het Volewijkspark 
het Open Nederlands kampioenschap voor 
fietscouriers (ODCMC). Een stuk of veertig 
fietscouriers raceten in het Volewijkspark van 
checkpoint naar checkpoint, zetten elke keer 
hun fiets op slot en bezorgden imaginaire pak-
jes. Het was spectaculair om te zien. Ze be-
heersten hun fietsen zo goed, dat ze reden 
waar gewone fietsers afstappen. 
De organisatie hield op het noordelijke en zui-
delijke viaduct een strook voor doorgaand fiets-
verkeer vrij, maar had zich niet gerealiseerd dat 
het ambtenarenfietspad, langs de Nieuwe 
Leeuwarderweg, ook een doorgaande route is. 
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Staan te kijken
We hebben vaak staan te kijken wat er deze 
zomer gebeurde. De Damesbende van Buik-
sloot heeft de gewoonte te informeren wat er 
aan de hand is en foto’s te maken. 
Zo hoorden ze van het stadsdeel, toen ze in-
formeerden naar een grote koelkast die in het 
park verscheen, over de fietscourierwedstrijd in 
het Volewijkspark en een besloten feestje in het 
Florapark. 
Dat feestje was niet druk, maar er was wel een 
DJ die de bassen hoog had staan. Klachten 
over geluidsoverlast (bonke-bonke) werden af-
gedaan met: er waren dat weekend geen eve-
nementen. Die waren er dus wel, en op het 
stadsdeelkantoor bekend. Uiteindelijk bleek er 
een communicatiestoornis tussen de afdeling 
vergunningen en de afdeling handhaving.  

Koopmappen
Na het “klepelen” (maaien) van het gras langs 
het Kaagmanpad kwamen bergen, gedeeltelijk 
versnipperde en verwaaide koopmappen van 
verschillende edities te voorschijn. De distribu-
teur heeft op aanwijzing van de Damesbende 
van Buiksloot de boel opgeruimd en zoekt een 
nieuwe bezorger. Het is aan de dienst Groen-
voorziening om de rest in het talud op te rui-
men. 

Welstand
Amsterdam heeft een nieuwe welstandsnota 
voor de hele stad. U kunt hem zien op 
www.amsterdam.nl/welstand. Er is ook een 
viewer waarmee u voor elk adres de wel-
standscriteria kunt oproepen: 
http://amsterdam.welstandinbeeld.nl

Stenen
Bij de Roze Tanker 
wordt met zware 
stenen gesjouwd en 
van zware takken 
vuurtjes gestookt. 
De informele feest-
gangers laten een 
hoop troep achter, 
maar geen naam. 
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treden andere 
maat?

afgeronde 
hoeken

Geluidsscherm

banken

geen elektra-
huisje, geen 

lantaarn
voetpadendoorgang naar 

Buiksloterweg

Tussen 
ontwerp en 
uitvoering

De nieuwe fiets/
voetbrug over 
het NHkanaal 
roept vragen op. 
Wij hebben af-
beeldingen van 
het ontwerp van 
2008 vergeleken 
met de uitge-
voerde brug. De 
inspraak, de 
zienswijzen, de 
brieven en ad-
viezen van bur-
gers blijken geen 
effect te hebben 
gehad. Waar 
doen we het 
voor?
We vonden wel 
details in het 
ontwerp die niet 
zijn uitgevoerd, 
maar die we 
graag verweze-
lijkt zouden zien. 
Zie de gele pijlen. 

Olifantenpaden 15
Het Buiksloterdijkerzeedijkviaduct komt bij 
de Texelweg op het fietspad uit. Er is geen 
voetpad, ook niet voor mensen die keurig 
over het verharde pad lopen. De situatie is 
onoverzichtelijk, ook door de bosjes en 
door de Gele pomp. Gisteren is hier een 
Engelse toerist lelijk gevallen toen een 
hond voor zijn baas uit het olifantenpad af 
holde. Er gebeuren hier vaker ongelukken. 



Bobbels
Deze bobbels liggen klaar om bij de viaducten voor de leuningen gelegd te worden als “aanrij-
beveiliging”. De eerste ligt al op zijn plek, dat is ongeveer een meter voor het hek. We hebben 
het hek er bij getekend. Wij vrezen dat het in de bochten gevaarlijk wordt. 


