
Beschermd stadsgezicht 
De minister heeft op 3 maart 2014 de Water-
landse zeedijk, tuindorp Nieuwendam, het Blauwe 
Zand, de Vogelbuurt, Vogeldorp, Disteldorp, de 
Bloemenbuurt, en de Van der Pekbuurt 
aangewezen als beschermd stadsgezicht. His-
torisch waardevolle onderdelen, zoals bouw-
blokken, pleinen, straten, groenvoorzieningen, 
dakvormen, en de hoogte van de bebouwing 
kunnen onder de bescherming vallen. Stadsdeel 
Amsterdam-Noord moet met ‘beschermende 
bestemmingsplannen’ ervoor zorgen dat de 
waardevolle structuren bewaard blijven en nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen passen in de his-
torische omgeving. !
Voor Buiksloot gaat het om de rooilijnen, de 
bouwhoogten, de zichtlijnen, het groen, het water, 
de kerk en de individuele huizen die toch bij el-
kaar passen. Zie de waarderingskaart op blz. 2. !

Het beschermde gebied 
Voor bewoners betekent het kort gezegd, dat zij 
een vergunning nodig hebben voor elke verander-
ing die van de weg af zichtbaar is. !
Informatie en uitgebreide uitleg over de his-
torische schoonheid van Noord is te vinden op !
www.cultureelerfgoed.nl.!

oostwestnoord@xs4all.nl

Vraag per e-mail een digitale gekleurde versie!
Echt duidelijkerOostwest/Noord 

Nieuwsbrief 130
9 maart  2014

mailto:oostwestnoord@xs4all.nl
mailto:oostwestnoord@xs4all.nl


Zwemplekken Twiske 
’t Weezenland en de Klaas Dobbers Droogte 
worden niet langer onderhouden als zwem-
plekken. Er zijn in het Twiske genoeg andere 
zwemplekken, vindt de provincie. Het naaktstrand 
wordt van ’t Weezenland verplaatst naar ’t Baaie-
gat. Het is daar stil en er komt extra beschutting. !

Ammoniak 
Albemarle krijgt een nieuwe vergunning voor de 
uitstoot van ammoniak door de fabriek op de 
Nieuwendammerkade. De voorschriften zijn !
strenger. !
!

Waarderings-!
kaart !
Dijkdorp !
Buiksloot!!!!!! !!

grens beschermd stadsgezicht!!
bijzonder gebouw!!
landmark!!
beeldbepalend groen!!
beeldbepalende waterloop!!
historisch waardevolle rooilijn!!
neutrale rooilijn!!
open zicht vanaf de dijk!!
zichtlijn. 

Detail van de kaart bij het besluit over het beschermd stadsgezicht in Amsterdam Noord. 



Klankbordgroep 
 Noorderpark !
Dinsdag 18 maart !
19.30 tot 21.00 uur!
in de Roze Tanker!!

Op de agenda: !
1.besluitvorming deelraad 
december 2013 !
2.ontwerp brug over     
Noordhollandskanaal, !
3.entreegebied Buiksloter-
dijk en  !
4.aansluiting circuit op het 
Noorderparkbad.  !
Adriaan Geuze en Kees 
Diepeveen zullen aan-
wezig zijn om toelichting te 
geven en vragen te 
beantwoorden.!
Als u geen lid bent van de 
klankbordgroep, meldt u 
dan aan bij mevrouw Nip-
perus: m.nipperus@no-
ord.amsterdam.nl!
!
Nestkasten 
De nieuwe nestkasten 
moeten voor de vogels de 
kap van de bomen goed 
maken. Ze zijn gemaakt 
door leerlingen van het 
Clusius College. Hulde! !
!
Greppel 
In Volewijkspark-west is 
een oude greppel openge-
haald, die afvoert van het 
voetbalveld naar het    
moerasje (bovenste foto) . 
Greppels en verzamel-
bekkens zijn de beproefde 
wijze van waterbeheer-
sing in dit gebied.  
De bomen die hier staan 
zijn gezond, ze kunnen 
tegen het water.  



Objecten 
De damesbende heeft geaarzeld om te schrijven 
dat ze horen dat er dingen op de verlaagde 
Nieuwe Leeuwarderweg gegooid worden. Ze 
willen niemand op een idee willen, maar deze 
week waren ze er zelf getuige van hoe een cola-
fles naar beneden ging. Dit was dit het gesprek: 
„Wat doe je nou?” „Niks!” „Je gooit een fles naar 
beneden. Weet je wel hoe gevaarlijk het is, als je 
een auto raakt?” „Maar ik kijk wel eerst!” De jon-
geren bij der Roze Tanker, ze zagen geen gevaar. !
Er is van alles naar beneden gegooid: een 
whiskyfles, een schooltas, een appel, een voet-
bal, stenen. Op de foto ligt een honkbalbal. !
Nu er geen dekken over de verlaagde weg 
komen, zullen er toch voorzieningen moeten 
komen. Horizontale schermen zullen ook het   
geluid dempen. Een weg hoort veilig en een park 
hoort stil te zijn, toch?  !

Eerste hulp 
Het is nog niet beslist maar zorgverzekeraars be-
spreken de mogelijkheid de eerst hulp in het 
BovenIJ ziekenhuis niet langer te financieren. Als 
u wilt vragen de eerste hulp open te houden 
teken dan de petitie: http://petities.nl/petitie/be-
houd-spoedeisende-hulp-bovenij-ziekenhuis.!
Parkeren bij vuilnis 
In Noordnieuws stond aangekondigd dat er par-
keerverboden zijn ingesteld op dagen dat het 
vuilnis wordt opgehaald. Om precies te zijn gaat 
het om een aantal plaatsen in tuindorpen waar  
eenmaal in de maandgrofvuil wordt opgehaald. 
Daar komen verkeersborden. !
Vrijwillig ruimte laten voor de wekelijkse vuil-
niswagen is natuurlijk ook een daad van goed 
burgerschap. 

Graffiti 
De damesbende heeft aan het parkbeheer en aan de NZlijn gevraagd de graffiti van de viaducten af te 
halen, want de beste manier om ze te voorkomen is ze direct te verwijderen. Er is nog weinig respons. 
Bij de Roze Tanker zijn graffiti wel verwijderd. 


