
Olifantenpaden 17
De aanleg van een olifantenpad
Bij de Dam tot dam wandeltocht is door de 
deelnemers een nieuw olifantenpad aangelegd 
bij de uitgang van Volewijkspark-west. 
Historisch zijn olifantenpaden de oorsprong van 
alle wegen. Voor moderne stadsplanners zijn 
olifantenpaden een gids voor de aanleg van 
paden en wegen. Een goed ontwerp maakt oli-
fantenpaden overbodig. 
In het Engels heet een olifantenpad een desire 
path (wenspad). De Damesbende van Buiksloot 
spreekt namens veel mensen de wens uit dat 
het leuke pad langs het NHkanaal weer gewoon 
toegankelijk wordt voor fietsers en voetgangers. 

Vereenvoudigd Noorderpark.
Het stadsdeelbestuur zal op 6 november 2013 
een vereenvoudigd plan voor het Noorderpark 
aan de commissie RO van de stadsdeelraad 
voorleggen. Volewijkspark-west en het Flora-
park zullen wel min of meer onveranderd blij-
ven, maar in de wandelgangen horen we over 
één brug schuin voor Buiksloot, om het zwem-
bad toegankelijk te maken. 
De damesbende vindt:
1. Aan deze route is geen behoefte. Hij zou pa-
rallel lopen aan de populaire route naar het 
zwembad over de Buiksloterdijk. 
2. Een hoge brug eist hoge en dus brede hellin-
gen in de parken. Daar zou veel voor gekapt 
moeten worden. Hij zou duur zijn. 
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Eén brug
De damesbende blijft pleiten voor één lage brug 
ter hoogte van het voetbalveld. Die maakt veel 
verschillende routes mogelijk door de parken 
aan weerszijden van het NHkanaal en vormt 
een nuttige verbinding in het hoofdnet fiets. 
Het goedkoopst is een vlotbrug. Vlotbruggen 
zijn traditie op het NHkanaal. Ze zijn in de 19e 
eeuw aangelegd als noodbruggen, toen er door 
een economische recessie geen geld was voor 
normale bruggen. Ze voldeden zo goed dat 
sommige nog steeds in gebruik zijn. Ze laten de 
breedste schepen door en dragen de zwaarste 
wagens (foto onder).
Vlotbruggen zijn goedkoop. Bovendien hebben 
vlotbruggen het voordeel dat ze laag zijn. Ze 
eisen dus geen hoge hellingen en dat vinden 
fietsers echt fijn.
Een nadeel van vlotbruggen is dat ze voor alle 
boten, ook de kleintjes, open moeten. Ten 
noorden van Alkmaar, waar het kanaal drukker 
bevaren wordt dan hier, is het geen bezwaar, 
dus moet het in Amsterdam Noord ook kunnen. 

Ze branden!
Toen de damesbende meldde dat tientallen lan-
taarns niet brandden op het Meeuwenei en om-
geving (zie vorige nieuwsbrief),vulden ze het 
digitale formulier in, kruisten de plek aan op een 
kaart, deden er een omschrijving en een foto 
bij, belden er voor de zekerheid achteraan en 
gaven uitleg aan een monteur. Toch kregen ze 
de e-mail: melding afgewezen. Reden: onduide-
lijke melding. Na aanklikken van: niet tevreden, 
niet afgehandeld, kwam het antwoord dat niet 
tweemaal gereageerd kon worden. Dus een 
nieuwe melding en een tip aan de krant. Gedo-
seerd drammen, noemen de dames het.
En zie het resultaat: gisterenavond brandden de 
lantaarns weer! De viaducten zijn verlicht en de 
verlaagde weg ligt egaal in het licht. 

Gerenoveerde vlotbrug. De Afdeling Kanaalbe-
heer van de provincie, die ervaring heeft met 
de renovatie van vlotbruggen zou een vlotbrug 
in het Noorderpark toejuichen. 

Zeer 
zwaar 
verkeer 
kan over 
een vlot-
brug. 



Vreemde veranderingen
De damesbende vraagt geregeld informatie 
over wijzigingen in de de openbare ruimte, die 
ze niet begrijpen. Er zijn er nu twee waarvan de 
dames niet kunnen achterhalen wie het gedaan 
heeft en waarom? 
 

Paaltjes verzet
Voor Buiksloterdijk 180 zijn de paaltjes verzet. 
Gevaarlijk voor fietsers en niet effectief: auto’s 
kunnen nu ongehinderd het park in en doen 
dat ook. 

Mysterieus doek
Een jaar geleden woei op het Meeuwenei het doek los waarop reclame voor het Noorderpark 
stond. Tot voor kort stond er een leeg staketsel. Nu zit er een doek op dat iets met het boeddhisme 
te maken lijkt te hebben. Hoezo? Van wie? 



Dam tot damlopen
De Dam tot damloop was weer een feestelijke 
manifestatie. Door het drukkende weer was het 
een beetje benauwd met al die warme lijven in 
de IJtunnel, maar daarna was het genieten. 
De eindeloze zacht dreunende stroom hollende 
mensen had voor de kijkers langs de kant een 
hallucineerd effect, dat misschien wel lijkt op de 
ervaring van de lopers zelf. 

De dress code was officieel: blauw, maar voor 
alle leeftijden officieus: lichtgevend. Het was 
een vrolijke stoet. Voor de fotodetectives: ziet u 
de bal, de fiets en de deuk in de vangrail?

De damesbende heeft gevraagd het grofvuil 
dat woensdag niet was opgehaald vóór de 
Dam tot damtocht te verwijderen. Dat gebeur-
de vrijdag alsnog verderop, maar hier bleef het 
liggen tot maandag. 


