
Bestemmingsplan
Bestemmingsplan Noorderpark is op 18 de-
cember 2013 door de stadsdeelraad vastge-
steld. Op de vele zienswijzen en de inspraak is 
gereageerd met een paar prettige wijzigingen:
• de noordelijke brug over het kanaal kan naar 

het zuiden worden verschoven
• het evenementenveld wordt kleiner
• het bosje achter de Roze Tanker blijft
• evenementen worden beperkt tot buurtgebon-

den evenementen met minder geluid dan vo-
rig jaar 

• het fietspad langs de noordkant van de 
Meeuwenpleinbrug (de brug in de Van Has-
seltweg over het kanaal) blijft, zolang de 
tweede brug in het park er niet komt. 

Hoge brug
Op het plaatje van de deelraad (zie boven) lijkt 
de brug over het kanaal niet groot, maar kijk 
naar de maten die de damesbende heeft opge-
zocht (zie hieronder). De brug wordt dik en 
hoog. Hij wordt gevaarlijk steil en smal. De Da-
mesbende van Buiksloot zou bij de brug een 
bordje zetten: Ga hier niet over met een rol-
stoel. Houdt uw kinderwagen altijd goed vast. 
Verboden voor fietsende kinderen zonder bege-
leiding. Afgeraden voor ouderen en bakfietsen. 
Het zal vooral een brommer-racebaan worden, 
denkt de damesbende, van Meeuwenlaan naar 
Sneeuwbalweg, dwars door het Florapark en 
het Volewijkspark. Brommers zouden verboden 
moeten zijn in het park, maar worden gedoogd.
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Gedeelte van de schets van de verschoven brug over het Noordhollandsch Kanaal die op 18 decem-
ber 2013 werd getoond aan de stadsdeelraad. De brug komt niet voor de Buiksloterdijk, maar zuide-
lijker en sluit aan op het middelste viaduct. De aansluiting in het Florapark is onduidelijk.

waterpeil 
NAP-1,5m

doorvaart 7,1m 
=NAP +5,6m

9m boven het water 
= NAP +7,6m

wegdek 
NAP +6,6m

NAP -0,5m

Kanaalpeil NAP -1,5m, minimum doorvaarthoogte 7,1m, dikte brugdek 1m (schatting), hoogte hek 
1m (schatting). Dus totale hoogte brug 9m(= NAP +7,6m) en hoogte wegdek NAP +6,6m.
Breedte 5m, maar tussen de hekken 4,1m. Een hellingbaan van de brug naar het zwembad (ingang 
op NAP +1m) wordt minstens 311m - 448m lang. Het talud wordt in het begin 40m breed. 
Het middelste viaduct over de Nieuwe Leeuwarderweg ligt op NAP +3m, er moet in Volewijkspark-
west dus nog 3,6m geklommen worden naar de ontworpen brug; daarin zit een helling van 6%.
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Hellingen en bochten
De laatste jaren zijn de fietsroutes in de buurt 
veranderd: er kwamen fietsviaducten, een bo-
tonde en een fietsbrug. Op vijf plekken zijn hel-
lingen met een bocht aan het eind van de he-
ling, een onoverzichtelijke bocht. U vindt ze
1. bij het Clusius College
2. bij de Gele Pomp
3. ten westen van het zuidelijke viaduct 
4. bij de Kinderboom
5. bij de Rosa school. 
De Damesbende van Buiksloot en de BTB-
groep (mindervaliden) hebben tevergeefs ge-
waarschuwd. Er zijn valpartijen en aanrijdingen 
geweest. Begin december werd ook een van de 
dames het slachtoffer: gebroken neus, ge-
kneusde hand en knie. Ongelukken van fietsers 
worden meestal niet geregistreerd, maar om-
wonenden getuigen ervan. 
Op de tekening op de vorige bladzij ziet u dat er 
in het Florapark bij de nieuwe brug ook een 
haakse bocht na een helling komt, misschien 
komen er zelfs wel twee. 

Geheime adviezen
Het stadsdeelbestuur schreef aan de deelraad 
dat er over de nieuwe brug een positief advies 
van de Stadsdeel Verkeerscommissie is, waar-
bij “ter voorbereiding gebruik is gemaakt van de 
expertise van de BTB-groep”. In de Verkeers-
commissie zitten ook de Fietsersbond en de 
Dienst Infrastructuur en verkeer (DIVV). Waren 
zij echt positief?
De adviezen van de verkeerscommissie van het 
het stadsdeel zijn geheim. Uit een uitgelekt ver-
slag van de Verkeerscommissie blijkt, dat de 

Fietsersbond kritisch was, maar zich distanti-
eerde, omdat het geen hoofdnet fiets is. DIVV 
liet weten dat de brug niet aan de normen vol-
doet. De brug is te smal en voor mindervaliden 
alleen bruikbaar met elektrisch vervoer, schreef 
DIVV. De BTB-groep heeft advies geweigerd, 
omdat de brug absoluut onbruikbaar is voor hun 
doelgroep, de mindervaliden. 
Ondanks de kritiek is de Verkeerscommissie 
“node accoord” gegaan. Welke nood dat is, is 
onduidelijk. 
De damesbende zal het advies van de Ver-
keerscommissie over de ontworpen brug op-
vragen, voor zover nodig met een beroep op de 
Wet openbaarheid bestuur.

Na een storm bleef een  boom 
dwars over een pad in Vole-
wijkspark-west liggen. Op eerste 
verzoek van de Damesbende van 
Buiksloot werd hij opgeruimd. 
Met het huidige winderige weer 
is het prettig wandelen in de 
luwte van het bosje in Vole-
wijkspark-west. 

Het is de ervaring van de da-
mesbende dat een klacht over de 
openbare ruimte niet altijd, 
maar wel vaak gehonoreerd 
wordt. Doen.  

Op verschil-
lende lan-
taarnpalen in 
het park zitten 
“zelfmoord-
stickers”. 
Street art 
moet kunnen, 
maar de da-
mesbende 
vindt het park 
een ongeschik-
te omgeving 
voor deze 
stickers. 
Ze zitten 
muurvast.



Vlotbrug
Als er dan al een brug moet komen, maak dan 
een lage brug, heeft de damesbende het stads-
deel nog eens gevraagd. Een vlotbrug heeft 
voordelen. Hij is
• goedkoop en
• laag dus, geen lange hellingbanen en
• geschikt voor fietsers (en trouwens ook voor 

zwaar verkeer als hulpdiensten).
Een nadeel van een vlotbrug is dat hij ook voor 
de kleinste boten open moet. Nu de bruggen 
over het NHkanaal op afstand bediend gaan 
worden, kan dit geen probleem zijn. 
Verschillende fracties in de deelraad waren ge-
charmeerd waren van het idee vlotbrug, maar 
Kees Diepeveen vindt een vlotbrug lelijk, en 
voerde aan dat het kanaal druk is en ‘s zomers 
teveel oponthoud voor fietsers geeft, als hij tel-
kens open moet. Boven Alkmaar, waar meer 
scheepvaart is, doen vlotbruggen het echter 
goed �met bediening op afstand. 

Waterbeheer
In het Florapark en in het Volewijkspark is bij 
een beetje regen wateroverlast. 
Ook in het Vliegenbos staan bomen lang in het 
water. Waar mogelijk wordt daar de grond om 
bomen opgehoogd met 'terpjes' om de bomen. 
De Stichting W.H.Vliegenbos heeft een inventa-
risatie van de waterproblemen laten maken 
door de Radboud universiteit uit Nijmegen, 
maar er is vervolgonderzoek nodig om een be-
slissing te kunnen nemen over maatregelen die 
kans van slagen hebben.

Eendjes in een 
plas in het Flora-
park bij de 
Noorderpark-
kamer. 

Een maand geleden brandden de 
lantaarns op het Meeuwenei. Nu zijn 
er aan de oostkant zes weer uit, 
waaronder een aantal die het fiets-
pad verlichten. 
Onder het viaduct brandt één lamp 
permanent en zijn de andere vijf al-
tijd uit. 

Driehoek
Er komt een wijkverpleegkundige post in 
buurthuis De Driehoek. Geweldig nieuws. 
“Laten we om hen heen gaan staan zodat 
het een succes wordt.”



Olifantenpaden 20
Het parkbeheer heeft het olifantenpad tussen 
het Buiksloterzeedijkviaduct en de Urkstraat 
met houthaksel bestrooid. Het pad wordt zo 
druk gebruikt dat het een echt “wish path” ge-
noemd kan worden (Engels voor olifantenpad).
De Klankbordgroep heeft indertijd gevraagd hier 
een trap aan te leggen.

Behalve een trap moet er meer gebeuren. Om-
wonenden die hier ongelukken en veel bijna-
ongelukken zien gebeuren vinden dat onder de 
bomen doorzicht moet komen, want het pad 
komt achter de struiken direct uit op het fietspad 
uit. De stoep houdt hier op. 

De kracht van vuurwerk.

Voetganger op weg naar het olifantenpad.


